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ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ήµαρχος Λευκάδας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των δηµοτικών
Παιδικών Σταθµών ∆.Ε.Λευκάδας, του δηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆.Ε.Λευκάδας, του
Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισµού 55.163,33
€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, Οδός: Υπ. Κατωπόδη και Αντ. Τζεβελέκη, 31100 Λευκάδα,
Τηλ.:26453
60610,
Telefax:
26453
60586
E-mail:
info@lefkada.gov.gr,
Ιστοσελίδα:
www.lefkada.gov.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στη
διεύθυνση διαδικτύου www.lefkada.gov.gr Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να λάβουν γνώση των
εγγράφων της σύµβασης από τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, Τµήµα ΠροϋπολογισµούΛογιστηρίου και Προµηθειών του ∆ήµου Λευκάδας κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια τροφίµων για
τις ανάγκες των δηµοτικών Παιδικών Σταθµών ∆.Ε.Λευκάδας, του δηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού
∆.Ε.Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας, που αναφέρεται στο
τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών, όπως περιγράφεται στην µε αριθµ.6/2020 µελέτη Αυτοτελούς
Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου και κριτήριο κατακύρωσης
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή που θα δοθεί , υπολογιζόµενη µε ποσοστό έκπτωσης επί
τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης µέσης λιανικής τιµής πώλησης
του είδους κατά την ηµέρα παράδοσης, σύµφωνα µε τα δελτία πιστοποίησης τιµών της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, για τα είδη που προβλέπεται σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 13 ν. 3438/2006, ΦΕΚ 33Α/06) δηλαδή είδη οπωροπωλείου-φρούτα και
λαχανικά-, κρέατα, πουλερικά και ιχθείς (νωπά και κατεψυγµένα) και ελαιόλαδο, και µε τιµές
µονάδας κατ’ είδος για τα υπόλοιπα. Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό 48.763,57
€, ΦΠΑ 13%: 6.267,76 € & ΦΠΑ 24% : 132,00 €, συνολικό ποσό συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.:
55.163,33 €, το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικον. ετών: 2020
και 2021.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συµµετέχοντες στο διαγωνισµό) µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µία
ή περισσότερες οµάδες τροφίµων υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα περιλαµβάνεται το
σύνολο των ειδών κάθε οµάδας.
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων
συµβάσεων (CPV) : 15800000-8, 15-9820000-0, 15811100-7, 15100000-9, 03221200-8, 153321809, 03222331-2, 15543400-0, 15411110-6, 15221000-3.
4. Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. ∆ιάρκεια της σύµβασης: Η διάρκεια της σύµβασης είναι από την υπογραφή της σύµβασης και
µέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων και όχι πέραν των δώδεκα (12) µηνών.
6. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής: 1.∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται και που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 του Ν. 4412/2016 και τις γενικές σηµειώσεις
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες

1

που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή
πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο δηµοτικό κατάστηµα που βρίσκεται
στην οδό Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη (∆ιοικητήριο), Τ.Κ. 31100, Γραφείο Συνεδριάσεων
Οικονοµικής Επιτροπής, 1ος όροφος, Τ.Κ. 31100, στην πόλη της Λευκάδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, την 24η Αυγούστου 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00, ενώπιον της
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού.
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.
9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
10. Χρηµατοδότηση: από ίδιους πόρους και το συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2019-2020.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τους Κ.Α. 15-6481.001, 15-6481.002, 15-6481.004, 156481.005, 15-6495.001, 15-6473.002, 60-6481.001, 60-6481.002, 60-6481.004, 60-6481.005 µε
τις αριθµ. 13445, 13449, 13452, 13452/7-08-2020 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και τις µε
αριθµ.13453, 13454, 13455, 13459, 13460, 13462/7-08-2020 /7-08-2020 αποφάσεις ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης.
11. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία
άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση
υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%)
επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
12.
∆ηµοσιεύσεις:
Το
συνολικό
κείµενο
της
διακήρυξης
(www.promitheus.gov.gr) και στο site του ∆ήµου : www.lefkada.gov.gr
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