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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας προκηρύσσει την
επιλογή αναδόχου με ανοιχτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής
ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για τον Σύνδεσμο
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας για τα έτoς 2023» συνολικού προϋπολογισμού
337.949,06 € συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ 13% και ΦΠΑ 24%.
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας,
Μαντζάρου 13, 49132, Κέρκυρα.
Τηλέφωνο 26610-81873-22989 εσωτ.7, e-mail: okppdk@gmail.com
Διαδικασία: Ανοιχτός – Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr
Συστημικός Αύξοντας Αριθμός: 169822
Κωδικοί CPV : 15110000-2 Κρέας, 15220000-6 Κατεψυγμένα ψάρια, 15831600-8 Μέλι, 15411100-3
Φυτικά έλαια, 15000000-8 Τρόφιμα, 15982000-5 Αναψυκτικά, 15982100-6 Φρουτοχυμοί, 158110006 Προϊόντα άρτου, 15810000-9 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα,
15300000-1 Φρούτα, 0322000-9 Λαχανικά, 15511000-3 Γάλα.
Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας.
Κριτήρια Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανά
τμήμα ειδών, η οποία θα δοθεί ως εξής:
α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και
πιστοποιούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/
Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας / Γενική Δ/νση Ανάπτυξης / Δ/νση Δια Βίου Μάθησης
Απασχόλησης & Εμπορίου / Τμήμα Εμπορίου και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό
γνώρισμα του είδους, για τα εξής είδη: κρεοπωλείου, ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά ήτοι φρούτα &
λαχανικά των ακόλουθων τμημάτων της μελέτης:
ΤΜΗΜΑ 1 - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ 2 – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ 4- ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Φυτικά έλαια), και , ΤΜΗΜΑΤΑ 10,11,12 - ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ.
β) Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου οικονομικής προσφοράς) για τα υπόλοιπα είδη με
ελεύθερη τιμής το εμπόριο: είδη παντοπωλείου και αρτοποιείου των ακόλουθων τμημάτων της
μελέτης :
ΤΜΗΜΑ 3 – ΜΕΛΙ,ΤΜΗΜΑ 5 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΤΜΗΜΑ 6 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(Αναψυκτικά, Φρουτοχυμοί), ΤΜΗΜΑΤΑ 7,8,9 - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ,
ΤΜΗΜΑ 13- ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Εναλλακτικές προσφορές : Δεν γίνονται δεκτές.
Διάρκεια σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της. Η διακήρυξη υποδιαιρείται σε
δεκατρία διακριτά τμήματα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά σε ένα ή
περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της προμήθειας, ενώ δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του
ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

Εγγύηση συμμετοχής: Απαιτείται 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ανά τμήμα.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1. της οικείας
διακήρυξης.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/09/2022 και ώρα 23:59 μ.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό) φακέλου «Οικονομική Προσφορά»,
την 26/09/2022 και ώρα 11:00 π.μ.
Χρόνος ισχύς των Προσφορών: Έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών.
Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
Προδικαστικές προσφυγές: Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ), στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : http//www.promitheus.gov.gr και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): http//www.okppdk.gr
Η Πρόεδρος του ΣΥ.ΚΟΙ.ΠΑ
ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ

