
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  
Ο Δήμαρχος Τριφυλίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016( ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α’), η προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια  τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών  του 

Νομικού Προσώπου και  φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του  προσωπικού του Δήμου, Δ.Ε.Υ.Α.Τ., Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ και των 

Εργαζομένων του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Αθλητισμού 2021- 2023» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

330.726,98 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 373.728,63 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της 

αριθμ. Πρωτ. 14225/03.11.2021 αναλυτικής διακήρυξης. 

1.Περιγραφή δημόσιας σύμβασης:   Προμήθεια τροφίμων, για χρονικό διάστημα 2 ετών , για τις ανάγκες διατροφής: α) των 
φιλοξενούμενων νηπίων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών  και των μελών ΚΑΠΗ του Δήμου Τριφυλίας  και β)  παστεριωμένο γάλα 
για:  - το προσωπικό του Δήμου, της Δ.Ε.Υ.ΑΤ., της Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ, και του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-
Αθλητισμού που λαμβάνει μέσα ατομικής προστασίας, στα πλαίσια εφαρμογής των σχετικών νομοθετημάτων. 
Η παρούσα σύμβαση διαιρείται σε έξι(6)ομάδες ειδών και επιπλέον υποδιαιρείται σε δεκαοκτώ (18) τμήματα.  
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αναλυτικής 
διακήρυξης.  
2. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής ανά ομάδα ή ανά τμήμα που θα δοθεί: 
-με ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%)στην ημερήσια λιανική τιμή πώλησης και όχι πάνω από τις τιμές του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα είδη των ομάδων Κρεοπωλείου, Οπωροπωλείου Αρτοποιείου -με τιμή μονάδος στο σύνολο των 
τιμών μιας ομάδας για τα υπόλοιπα είδη:  Παντοπωλείου, Κατεψυγμένων ειδών Φρέσκου γάλακτος. 
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης. 
4. Εγγύηση Συμμετοχής: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε τμήμα, για το οποίο κατατίθεται προσφορά. 

5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού:Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 
10/12/2021 και ώρα 23:59.Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 04/11/2021 και η 
αποσφράγιση θα γίνει την 13/12/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ 
6. Χρόνος και τρόπος Υποβολής  προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά (αναλυτικά στο 

άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης). 

 7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την 

επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

8. Δημοσιεύσεις: Περίληψη τη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο στην ιστοσελίδα του 

Δήμου:https://www.dimostrifylias.gr/category/diagonismoi-prokiryxeis. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα 

καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr 
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