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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Θέμα : «Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για το Δήμο Δοξάτου»
Προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016,
καθώς η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού (υπ’ αριθμ. 7882/21-6-2017 Διακήρυξη
του Δήμου Δοξάτου) απέβη άγονη λόγω απόρριψης της μοναδικής προσφοράς για την
προμήθεια τροφίμων Δήμου Δοξάτου, των Ν. Νομικών του Προσώπων 2017 & 2018 και της
ΔΗΚΕΔΗΔ έτους 2017. Παρακαλώ να στείλετε την οικονομική προσφορά σας για τις
παρακάτω ομάδες :
ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΟΜΑΔΑ 3: ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΟΜΑΔΑ 4: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΟΜΑΔΑ 6: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΟΜΑΔΑ 7: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΟΜΑΔΑ 8: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΕΛΑΙΑ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΟΜΑΔΑ 10: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Δ.)
Η προσφορά σας θα γίνει δεκτή εφόσον κατατεθεί υπόψη του Τμήματος Εσόδων,
Περιουσίας και Προμηθειών στο Δημοτικό Κατάστημα Καλαμπακίου γραφείο 106, εντός
δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση του παρόντος στην ιστοσελίδα του Δήμου
Δοξάτου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ήτοι στις 22-09-2017 ώρα 12:00 μ.μ.
Η προσφορά σας , με ποινή απόρριψης της προσφοράς, θα πρέπει να
υποβάλλονται μέσα σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
1. η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2. η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
3. τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (του φυσικού ή νομικού προσώπου και σε
περίπτωση ένωσης όλων των οικονομικών φορέων που την αποτελούν
Ο ανωτέρω φάκελος προσφοράς θα περιέχει τα ακόλουθα:
Α) Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά

ΑΔΑ: 6ΗΗΓΩ95-ΟΟ3

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , ότι έχετε λάβει γνώση των όρων της εν λόγου
διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους
αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα.
3. Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα ΥΔ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην
οποία δηλώνετε ότι η Τεχνική Προσφορά σας είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των
τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 24/2017 μελέτη.
Β)

Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» το
έντυπο της οικονομικής προσφοράς, το οποίο θα παραλαμβάνεται από την
Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Προμηθειών, Γραφείο
106. Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ χωρίς κανένα
περιορισμό και για το σύνολο της ομάδας.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής για τις Ομάδες 2,3,7, και 10 στο
σύνολο των προς προμήθεια ειδών της κάθε ομάδας ενώ για τις Ομάδες 4,6 και 8
με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την
ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής
Ενότητας Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

Κατά τα υπόλοιπα ισχύουν οι όροι της αρ. 7882/21-06-2017 Διακήρυξης.
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