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Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Προμηθευτή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για συμμετοχή στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ, έτους 2020».
Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 79747
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 Α (Καλλικράτης)
Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄)
Το άρθρο 106 παρ. 5 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄)
Την αρ. 16542/6-6-2019 αρχική Διακήρυξη ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των
ορίων για την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση: α) των μαθητών μουσικού σχολείου Τρικάλων για
το σχολικό έτος 2018-2019 και β) των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ έτους 2019.
5. Την αρ. 214/11-7-2019 (ΑΔΑ: 60ΓΧΩΗ9-ΥΦΡ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η
ματαίωση της διαδικασίας του εν λόγω διαγωνισμού, λόγω άγονης και η προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ομάδα Β’ «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη
σίτιση των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ, έτους 2020» και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της αρχικής
διακήρυξης
1.
2.
3.
4.

Προσκαλεί
κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή για την υποβολή προσφοράς στη διαδικασία της ηλεκτρονικής
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ομάδα Β’ της υπ’ αριθμ. 16542/6-6-2019 αρχικής
Διακήρυξης.
Αναλυτικότερα:

1. Αντικείμενο σύμβασης:

Η σύμβαση αφορά την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των
ωφελουμένων του ΚΗΦΗ έτους 2020 και συγκεκριμένα της Ομάδας Β΄ της υπ΄ αριθμ. 16542/6-6-2019 αρχικής
Διακήρυξης, ήτοι:
Χρονικό Διάστημα

Αριθμός ημερών

Αριθμός Ωφελουμένων

Αριθμός μερίδων

12 μήνες

(α)

(β)

(γ) = α*β

22 ημέρες* 12 μήνες

264

25

6.600

2. Προϋπολογισμός: Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ
(15.180,00), χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι: δεκαεπτά χιλιάδες εκατόν πενήντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (17.153,40)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6481.0002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 .
Αναλυτικά ο προϋπολογισμός:
Χρονικό Διάστημα

Αριθμός ημερών

Αριθμός Ωφελουμένων

Αριθμός μερίδων

Τιμή μερίδας

Ετήσια δαπάνη

12 μήνες

(α)

(β)

(γ) = α*β

(δ)

(ε) = γ*δ

22 ημέρες* 12 μήνες

264

25

6.600

2,30
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

15.180,00
15.180,00
1.973,40
17.153,40

3. Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά βάσει τιμής στο σύνολο
της ομάδας χωρίς ΦΠΑ.

4. Χρόνος και τόπος διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από
προθεσμία δέκα (10) ημερών τουλάχιστον από την ανάρτηση της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε
διαπραγμάτευση .
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών:
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:

19/09/2019
19/09/2019
30/09/2019 και ώρα 15:00
07/10/2019 και ώρα 11:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα ως ανωτέρω, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση
αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και προσκομίζονται κατά περίπτωση εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο Πρωτόκολλο του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία
εγγραφής.

5. Εγγύηση συμμετοχής: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
6. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα 6 μηνών από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

7. Τεχνικές Προδιαγραφές: Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι οι ίδιες με τις τεχνικές προδιαγραφές της
ομάδας Β΄ της αρχικής διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ).

8. Έγγραφα σύμβασης: Τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης είναι τα ακόλουθα:



Η παρούσα πρόσκληση
Η αρχική Διακήρυξη με τα παρακάτω Παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΜΕΛΕΤΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ [ΤΕΥΔ]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

9. Αρμόδιοι για πληροφορίες: κα Εξάρχου Μαρίκα

τηλ. 24313-51213,
κα Ευθυμίου Παναγιώτα τηλ. 24313-51203, Fax: 24313-51219.

10. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 16542/6-6-2019 αρχικής Διακήρυξης.
Τα έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr και στην
ιστοσελίδα του Δήμου www.trikalacity.gr/prokirikseis.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

