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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Πύργου, κατόπιν της αριθμ.306/07-07-2020 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία αποσυνδέθηκαν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 §
10 του Ν.4412/2016,

από τη διαγωνιστική διαδικασία τα τμήματα 1, 3, 6 και 8

ενδιαφέρεται να αναθέσει τις παρακάτω δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
•

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ – ΒΩΛΑΚΟΣ – ΩΛΕΝΗΣ,
ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 4.185,00 € πλέον ΦΠΑ 13% (ΤΜΗΜΑ 1)

• ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ – ΒΩΛΑΚΟΣ – ΩΛΕΝΗΣ,
ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 4.889,00 € πλέον ΦΠΑ 13% (ΤΜΗΜΑ 3)
• ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ – ΒΩΛΑΚΟΣ – ΩΛΕΝΗΣ,
ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 10.679,06 € πλέον ΦΠΑ 13% (ΥΠΟΤΜΗΜΑ 6.1)
και

ΕΙΔΗ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΓΙΑ

ΤΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΟΥ

ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 216,00 € πλέον

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΦΠΑ 13% (ΥΠΟΤΜΗΜΑ 6.2).

Γενικό σύνολο ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 10.895,06 €

πλέον ΦΠΑ 13%

(ΤΜΗΜΑ 6) και
• ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 9.245,00 € πλέον ΦΠΑ 13% (ΤΜΗΜΑ 8)
όπως αυτό διαμορφώνεται

βάσει του αριθμ.πρωτ. 22695/21-08-2020 εγγράφου της

Διεύθυνσης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης με θέμα «ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ».

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική – τεχνική προσφορά για το
ως άνω ΤΜΗΜΑ 1, σύμφωνα με την από 01-07-2020 ενιαία μελέτη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 – 2021», όπως
θεωρήθηκε από τη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Πύργου.
➢ Η οικονομική προσφορά συντάσσεται επί του συνημμένου εντύπου.
➢ Η τεχνική προσφορά συντάσσεται σε υπεύθυνη δήλωση στην οποία πρέπει να
αναφέρεται ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και εν γένει
όλες τις απαιτήσεις της συνημμένης μελέτης.
Μαζί με την προσφορά σας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε και τα κάτωθι
δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016:
1. Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού

της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται εκ
μέρους του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας σας και αφορά ιδίως: αα) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.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 (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως
συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν.4412/2016, όπως

προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
2. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2 και 3) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο

υποβολής

τους,

άλλως,

στην

περίπτωση

που

δεν

αναφέρεται

χρόνος

ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο
80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019).
4. Αποδεικτικά έγγραφα

νομιμοποίησης

του νομικού προσώπου (καταστατικό και

πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το Γ.Ε.Μ.Η).
Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Πύργου (Πατρών &
Τ.Πετροπούλου, Πολύκεντρο)

έως και την Τετάρτη 16-09-2020 και ώρα 11:00 εντός

σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ».

Τυχόν

ένσταση κατά

καταληκτική

της παρούσας υποβάλλεται μέχρι

ημερομηνία

απαιτείται παράβολο

πέντε (5) ημέρες

πριν

την

υποβολής προσφορών. Για το παραδεκτό της ένστασης

υπέρ του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο άρθρο

127

του Ν.

4412/2016 , το οποίο τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019.
Η

παρούσα

αναρτάται

στον

πίνακα

ανακοινώσεων

του

Δημοτικού

Καταστήματος

(Πολύκεντρο).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
-

Από 01-07-2020 ενιαία μελέτη

-

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

