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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
για τθν «Προμικεια λοιπών αναλωςίμων ειδών παντοπωλείου - ειδών κακαριότθτασ & ευπρεπιςμοφ για τισ ανάγκεσ του
Διμου Ηλιοφπολθσ και των Νομικών του Προςώπων» Α.Μ: Π2/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ
Προκθρφςςει ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό άνω των ορίων για τθν «Προμικεια λοιπών αναλωςίμων ειδών
παντοπωλείου - ειδών κακαριότθτασ & ευπρεπιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Διμου Ηλιοφπολθσ και των Νομικών του Προςώπων»
Α.Μ: Π2/2020 με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ,
διάρκειασ δφο ετϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ των ςυμβάςεων από τον κάκε φορζα. Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr. Καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ προςφορών είναι θ 24/6/2020 και ώρα 15:00 μ.μ. Η διαδικαςία
(αποςφράγιςθ προςφορϊν) κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 30/6/2020 και ώρα
13:00 μ.μ.
Ο ςυνολικόσ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των «τριακοςίων δεκατεςςάρων χιλιάδων εξακοςίων
ζντεκα ευρώ και ογδόντα τεςςάρων λεπτών» (314.611,84 €) ςυμπ/νου ΦΠΑ (24%) κα βαρφνει δε τισ πιςτϊςεισ προχπολογιςμοφ
του Διμου κακϊσ και των νομικϊν του προςϊπων «Κζντρο Αγωγισ, Φροντίδασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου Ηλιοφπολθσ
(Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.)», «Σχολικι Επιτροπι Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Ηλιοφπολθσ», «Σχολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Διμου Ηλιοφπολθσ» και «Πολιτιςτικόσ Ακλθτικόσ Οργανιςμόσ Διμου Ηλιοφπολθσ (ΠΑΟΔΗΛ)» των οικονομικϊν ετϊν
2020, 2021 και 2022.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για ζνα ι περιςςότερα ι και για όλα τα τμιματα τθσ προμικειασ, για τθ
ςυνολικι ωςτόςο προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε τμιματοσ, όπωσ αυτά παρουςιάηονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ
μελζτθσ. Προςφορά θ οποία κα δίδεται για οριςμζνα από τα είδθ κάκε τμιματοσ κα επιφζρει αυτόματα τθν απόρριψθ τθσ
προςφοράσ που αφορά το τμιμα αυτό.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν
και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12 μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Οι
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτθν διαδικαςία αναφζρονται ςτουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ.
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ
οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςε ποςοςτό δφο (2%) τοισ εκατό επί τθσ
προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ χωρίσ το ΦΠΑ του τμιματοσ ι των τμθμάτων για τα οποία ο διαγωνιηόμενοσ υποβάλλει προςφορά
όπωσ αναλφεται ςτθν διακιρυξθ.
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι
ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ
και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Οι προκεςμίεσ υποβολισ προςφυγισ και περαιτζρω πλθροφορίεσ επί
τθσ διαδικαςίασ αναφζρονται αναλυτικά ςτουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ.
Προκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 18/5/2020 ςτθν Υπθρεςία
Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Το πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ και τθσ μελζτθσ καταχωρείται ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) , ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr με ςυςτθμικό
αρικμό: 92177, και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου www.ilioupoli.gr ςτθ διαδρομι : ΝΕΑ > ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ
δθμοςιεφεται ςτισ τοπικζσ εφθμερίδεσ Κοινωνικι, Ημεριςιοσ Δθμότθσ και ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/. Η δαπάνθ των
δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει: τον ανάδοχο ι τουσ αναδόχουσ κατά αναλογία του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ κάκε ενόσ
από αυτοφσ. Πλθροφορίεσ κα παρζχονται από το τμιμα Προμθκειϊν-Αποκθκϊν του Διμου Ηλιοφπολθσ (Σοφ. Βενιηζλου 114 Τ.Κ.
16342) ςτο τθλζφωνο 210-9970000.
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