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Φιλιππιάδα, 17/2/2017
ΑΡ.ΠΡΩΤ: -2008-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Ζηρού, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας τροφίμων για
τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ζηρού και του Νομικού του Προσώπου
ΝΠΔΔ «Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζηρού» έτους 2017, με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την α) για την προμήθεια ΕλαιόλαδουΟπωροκηπευτικών και Κρεάτων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή
λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, στο Νομό Πρέβεζας όπως αυτή προκύπτει
από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ή από το παρατηρητήριο τιμών κατά το
χρόνο παράδοσής τους στο Δήμο, β) για τα υπόλοιπα είδη η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
Αναλυτικά τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής:
1. «Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου»
47.429,21 €
2. «Προμήθεια ειδών Οπωροπωλείου»
7.160,25€
3. «Προμ. ειδών Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστικής»
5.419,05 €
4. «Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου»
6.659,66 €
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες
ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. Απόρριψη
ενός ή περισσοτέρων ειδών μίας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της
προσφοράς ολόκληρου της ομάδας.
Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 66.668,17
€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και 13%

και θα βαρύνει τους

προϋπολογισμούς έτους 2017 και 2018 του Δήμου Ζηρού και του Νομικού του
Προσώπου.
Η παραπάνω προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου
Ζηρού, στη Φιλιππιάδα Πρέβεζας, την 2/3/2017 και ώρα λήξης υποβολής των
προσφορών 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού.
Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και έχει
διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την
υπογραφή της σύμβασης , ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών,
με την προϋπόθεση ότι

δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης

υπέρβαση των ποσοτήτων, όπως ακριβώς αναφέρονται στην διακήρυξη.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν αναφέρονται στην
αναλυτική διακήρυξη.
Η προσφορά των ενδιαφερομένων δεσμεύει αυτούς για διάστημα τεσσάρων
(4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ζηρού, και στο
τηλέφωνο 2683360626 (αρμόδια υπάλληλος Αθανασίου Ουρανία) και στον
διαδικτυακό τόπο http://www.dimoszirou.gr του Δήμου Ζηρού.
Ο Δήμαρχος Ζηρού
Καλαντζής Νικόλαος
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