
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΝΙΤΣΑ  21/11/2016  
∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 10934 
 
Ταχ. ∆/νση: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ  
Πληροφορίες: α. Τσούβαλη Έφη (Δημαρχείο)   
Τηλ.:: 2655360348 
β. Κοτσιάφτη Αθανάσια (ΚΕΠΑΠΑ) 
Τηλ.: 2655360357 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμος Κόνιτσας προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την 

«προμήθεια τροφίμων (ειδών φρέσκου γάλακτος, παντοπωλείου, οπωροπωλείου, 

αρτοποιείου, κρεοπωλείου, κοτόπουλων – αυγών – λουκάνικων – σουβλακίων, 

ιχθυοπωλείου, ζαχαροπλαστείου) έτους 2017» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

Δήμου Κόνιτσας, της Μαθητικής Εστίας Κόνιτσας και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

ΚΕΠΑΠΑ , για το έτος 2017», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής:  

α. Για τα κρέατα, πουλερικά, κατεψυγμένα, έλαια, οπωρολαχανικά με ποσοστό έκπτωσης 
επί τοις εκατό, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 
είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 
πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, και 
β. Για όλα τα υπόλοιπα είδη με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην ενδεικτική τιμή του 
προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης. 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κόνιτσας 
    Δ/νση: Πλ. Δημαρχείου 1, Κόνιτσα 44100 
    Τηλέφωνο: 2655360348, ΦΑΞ: 2655024000 
    e-mail: tsouv@konitsa.gr 
2. Τίτλος: Προμήθεια τροφίμων (ειδών φρέσκου γάλακτος, παντοπωλείου, οπωροπωλείου, 
αρτοποιείου, κρεοπωλείου, κοτόπουλων – αυγών – λουκάνικων – σουβλακίων, 
ιχθυοπωλείου, ζαχαροπλαστείου) για το έτος 2017. 

3. Υπό προμήθεια είδη-ποσότητες: 

 Φρέσκο γάλα 
 Είδη παντοπωλείου 
 Είδη οπωροπωλείου 
 Είδη αρτοποιείου 
 Είδη κρεοπωλείου 
 Κοτόπουλα – αυγά – λουκάνικα – σουβλάκια 
 Είδη ιχθυοπωλείου 
 Είδη ζαχαροπλαστείου 

Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην 
8/2016 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 
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4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας. 
5. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Προμήθεια τροφίμων (ειδών φρέσκου 
γάλακτος, παντοπωλείου, οπωροπωλείου, αρτοποιείου, κρεοπωλείου, κοτόπουλων – 
αυγών – λουκάνικων – σουβλακίων, ιχθυοπωλείου, ζαχαροπλαστείου) 
6. Κατανομή σε ομάδες: Ναι (14 ομάδες). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε κατηγορία ή για 
το σύνολο. 
7. Συνολικός προϋπολογισμός: 
    89.773,45€ χωρίς Φ.Π.Α. 
    13.261,48€ Φ.Π.Α. (24%) 
   103.034,93€ συνολικός προϋπολογισμός 
8. Διάρκεια σύμβασης: Από υπογραφής έως 31/12/2017 
 Σημειώνεται ότι θα υπογραφούν επιμέρους συμβάσεις με τους φορείς       
υλοποίησης της προμήθειας όπως αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 
9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση 
συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 1 (ένα) τοις εκατό (%) 
του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 897,73€, εφ’ όσον ο προσφέρων 
συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 
1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη κατηγορία ή 
κατηγορίες ειδών της μελέτης. 

       Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να 
καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς 
υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% (πέντε 
επί τοις εκατό) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α. 

10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους του κάθε φορέα υλοποίησης. 
11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Δήμου 

Κόνιτσας, (κ. Τσούβαλη Έφη ή κ. Κοτσιάφτη Αθανασία) Πλ. Δημαρχείου 1, Κόνιτσα, Τ.Κ. 
44100 και στα τηλέφωνα 2655360348 και 2655360357, e-mail: tsouv@konitsa.gr, κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα 
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα: www.konitsa.gr 
όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 
και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (www.promitheus.gov.gr). 

12. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές 
υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Πέμπτη 16/12/2016 και ώρα 
11:00π.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των προσφορών γίνεται 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών ήτοι Τρίτη 20/12/2016 και ώρα 11:00 π.μ. 

13. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 
14. Δικαίωμα συμμετοχής:  
      α) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
      β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή   προσφορά  
      γ) συνεταιρισμοί  
      δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 
15. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται. 
16. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται 

στην διακήρυξη του διαγωνισμού. 
 

 

∆ήµαρχος 
 
 

 

   Ανδρέας Ζ.  Παπασπύρου 
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