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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ME ANOIKTH ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ
ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» CPV 15800000-6
Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό
Διαγωνισμό, για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» CPV 15800000-6,
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 835.119,935 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΚΑΕ
1511) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) & ΜΟΝΟ για το τμήμα 10 - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ & το
τμήμα 17-ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της
συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει της τιμής(μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της Μ.Λ.Τ.).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr).
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (KΗMΔΗΣ).
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε
Συστημικό

Αύξοντα

Αριθμό:

157687

και

αναρτήθηκαν

στη

Διαδικτυακή

Πύλη

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της
παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση www.sotiria.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η 27-04-2022, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και
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ώρα 07.00 π. μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 30-05-2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ
και ώρα 12.00 μ. μ.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών είναι η 01-06-2022, ημέρα
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12.00 μ. μ.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής
Συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2%, υπολογιζόμενο επί της
εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του προσφερόμενου τμήματος/είδους / προσφερόμενων
τμημάτων/ειδών.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν, ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα (δώδεκα) 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία
υπογραφής της.
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