
                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αίγινα, 25/02/2022     
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                             Αρ. Πρωτ.:2576
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                 
ΤΗΛ:2297320047
FAX: 2297025099                                                                             Προς, Κάθε ενδιαφερόμενο                                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΤΗ ΧΛΟΗ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ .

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην 
προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης και τροφίμων, για τις ανάγκες σίτισης των Παιδικών Σταθμών του 
Δήμου Αίγινας, στη Χλόη Αίγινας και στον Κοντό, για το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, συνολικού 
προϋπολογισμού 9.089,02 € με ΦΠΑ η οποία και συνίσταται ως εξής:

1. Προϋπολογισμός ειδών παντοπωλείου 4.717,43€ με ΦΠΑ.

2. Προϋπολογισμός ειδών κρεοπωλείου 1.413,57 € με ΦΠΑ.

3. Προϋπολογισμός ειδών ιχθυοπωλείου 1.510,82€ με ΦΠΑ.

4. Προϋπολογισμός ειδών αρτοποιείου 439,57 € με ΦΠΑ.

5. Προϋπολογισμός ειδών οπωροπωλείου 1.007,63 € με ΦΠΑ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στο:

Υπ ΄αριθ. Πρωτ.1913/10-02-2022 Πρωτογενές Αίτημα - Τεχνική Έκθεση με ΑΔΑΜ: 22REQ010113161 που 
έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας και στην υπ. Αριθ. Μελέτη 1/2022 που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτού. 

Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω εργασιών έχουν εκδοθεί:

α) η υπ’ αριθ.203/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με  ΑΔΑM:22REQ010115935 και 

β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού 9.089,02 ευρώ,  Κ.Α.15.6682.01, Κ.Α.15.6682.02, 
Κ.Α.15.6682.03, Κ.Α.15.6682.04, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 
80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με Α/Α Βεβ: 202.

 Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Σημειώνεται ότι για να γίνει δεκτή η προσφορά σας, θα πρέπει να περιλαμβάνει τιμή για το 
σύνολο της ποσότητας του υπό προμήθεια είδους ανά ομάδα, ως περιγράφεται στην από 1913/10-02-2022 
Τεχνική Έκθεση (ΑΔΑΜ:22REQ010113161) της υπηρεσίας καθώς και στην υπ Αριθ.Μελέτη 1/2022.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές μπορεί να υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο 
(Κατευθυντήρια Οδηγία 24 - Απόφαση 01/15-04-2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7) όπως ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως τη Παρασκευή 04 Μαρτίου 
2022 και ώρα 15:00 και θα περιλαμβάνουν:

    • Την Οικονομική Προσφορά.
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    •  Την Τεχνική Προσφορά (με πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να 
συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. 1913/10-02-
2022 Τεχνική Έκθεση και στην υπ. Αριθμ.1/2022 Μελέτη).

 Οι προμηθευτές με την προσφορά τους θα πρέπει να προσκομίσουν στο φάκελο « ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υπεύθυνη δήλωση ότι ο χρόνος παράδοσης θα είναι την επόμενη μέρα της 
παραγγελίας από τους αρμόδιους του Παιδικού Σταθμού , σύμφωνα με το αρθρο 16 της υπ.αρ.1 
/2022 σχετικής Μελέτης.

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. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση η οποία σας επισυνάπτεται με την παρούσα 
πρόσκληση.

β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021), η οποία σας επισυνάπτεται με την παρούσα πρόσκληση. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019)

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 
υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του 
Ν.4782/2021)

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο 
προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  (Τηλ: 2297320047- 697 6689 678 , Email: 
promitheies@aeginadimos.gr) 

 Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ
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