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Αριθ.Πρωτ: 

 
ΦΟΡΕΑΣ : 
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3918/27-03-2019 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια Τροφίμων» 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ : ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 2 
Ταχ. Κώδικας:  27 053 Λεχαινά 
Τηλ.: 26233-60841/831 
Fax: 26233-60830 
e-mail:  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 52.705,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 

                                                                 Τεχνικές Προδιαγραφές :    2432/26-02-2019 
      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης  Νομού Ηλείας  προκηρύσσει Συνοπτικό 
μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια 
Τροφίμων»,  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 95, παραγρ. 5α του Ν. 
4412/2016), με ποσοστό έκπτωσης ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί των τιμών  
που έχουν συμπεριληφθεί στην σελίδα προϋπολογισμού των με αριθ. πρωτ. : 
2432/26-02-2019 Τεχνικών Προδιαγραφών. Οι τιμές του προϋπολογισμού είναι 
οι μέσες ημερήσιες τιμές πώλησης για κάθε είδος κατά την ημέρα σύνταξης  
Το κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης :  

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης της προμήθειας 
ανέρχεται σε 52.705,00 € και αναλύεται :  

Δαπάνη προμήθειας 46.559,12 
Στρογγυλ. 82,47 
ΦΠΑ (13%) 6.063,41 
 
 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της Προμήθειας 

 
Με τις συνταχθείσες Τεχνικές Προδιαγραφές ο δήμος θα προβεί στην προμήθεια 
τροφίμων, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και του Οργανισμού Κοινωνικής 
Προστασίας – Αλληλεγγύης & Παιδείας .  
 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11/04/2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 πμ 
(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), στα γραφεία του Δημαρχείου (2ος όροφος), 
Πολυτεχνείου 2 – Τ.Κ. 27053 – ΛΕΧΑΙΝΑ. 

 
3. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :  

 
Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί & 
Ενώσεις Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία είναι 
εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – 
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μέλος του ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (ΕΟΧ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων 
γ & δ της παραγρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016. Επίσης θα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένος/οι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 
στο κράτος – μέλος εγκατάστασης τους, για την άσκηση του επαγγέλματος που 
σχετίζεται με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, προσκομίζοντας ανάλογο 
πιστοποιητικό. 

 
4. Η προμήθεια, χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δημοτικά Έσοδα. 
 
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται στους ΔΩΔΕΚΑ (12) 

ΜΗΝΕΣ. 
               Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στους έξι (06) μήνες), σύμφωνα με το 

άρθρο 53, παραγρ. 2.1στ & άρθρο 97 παραγρ. 4.  
 

      
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του 

διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων,  κ.λ.π.), καθώς και το 
Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών  του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Πολυτεχνείου 2, Τ.Κ. 27 053 - 
Λεχαινά. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς σύμφωνα με το άρθρο 121, παραγρ. 1γ του Ν. 4412/2016, δηλαδή 
δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της 
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ,  από την αναθέτουσα αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισμό, δηλαδή, μέχρι και την 10/04/2019 (και αν αυτή είναι αργία, την 
επόμενη εργάσιμη).  .  

 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26233-60841-60831, FAX επικοινωνίας 26233-60830, 
αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία  κ. Κορδονούρης Γεώργιος/Τσουραπάς Γεώργιος.  
     7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του    
Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης. 
 

Λεχαινά27-03/2019 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
ΝΑΜΠΙΛ- ΙΩΣΗΦ ΜΟΡΑΝΤ 
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