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Μεταμόρφωση :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
( CATERING) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

προκηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή γευμάτων
(catering) για την σίτιση των απόρων κατοίκων του Δήμου Μεταμόρφωσης, προϋπολογισμού 72.241,18€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%
1. Αναθέτουσα αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Είδος αναθέτουσας αρχής : Ο.Τ.Α, Οδός : Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1
Ταχ. Κωδ. : 14452, Τηλέφωνο : 2132012900, E-mail: kmitsopoulos@metamorfossi.gr
Ιστοσελίδα: www.metamorfossi.gov.gr, Αρμόδιος υπάλληλος: Κωνσταντίνος Μητσόπουλος
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ως άνω συστήματος & έχει λάβει αύξοντα αριθμό : 160455
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.metamorfossi.gov.gr
όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση & πλήρης πρόσβαση.
3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης : Παροχή γευμάτων ( catering) για την σίτιση των απόρων κάτοικων του Δήμου
Μεταμόρφωσης
Κωδικός CPV 75200000-8
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας:
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ/ΗΜΕΡΑ

95

313

29.735

ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΓΕΥΜΑΤΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

2,15 €

63.930,25 €

Φ.Π.Α 13%

8.310,93 €

ΣΥΝΟΛΟ

72.241,18 €

4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
5. Διάρκεια σύμβασης
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια τριακόσιες δεκατρείς ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής
Α. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από
τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,
καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς
Γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
7. Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
8. Κριτήριο ανάθεσης:
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή
9. Εγγύηση συμμετοχής :
Ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ
10. Παραλαβή προσφορών :
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 19/05/2022 & ώρα 20:00
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 20/06/2022 και ώρα 14:00
ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 24/06/2022 και ώρα 11:00
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι μήνες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
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13. Χρηματοδότηση – Πληρωμή: Η χρηματοδότηση θα είναι από ιδίους πόρους
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά στο τέλος κάθε μήνα με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων.
14. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ( ΑΕΠΠ)
15. Υποβολή προσφυγής: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10)
ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου
οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΑΟΥΔΑΣ
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