
 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813409000, fax 2810229207  Τ.Κ. 71202 
προκηρύσσει Ηλεκτρονικό  Ανοικτό  Δημόσιο διαγωνισμό  για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΄΄ με κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη 

συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής η οποία θα δοθεί ως 
εξής :α)Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης 
από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα 
αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: κατεψυγμένα ψάρια & 
λαχανικά, είδη οπωροπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά, είδη κρεοπωλείου και ελαιόλαδο. 
β) Με τιμή μονάδας ανά είδος για τα υπόλοιπα είδη. 

2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 629.982,71 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
3.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  
Αριθμός Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού 24452. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα προκήρυξη , στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Ν. 4412 /2016 .Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» .  
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16-02-2017 και ώρα 15:00.  
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.   
5. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία καλύπτει 
το (δύο) 2 επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α, που για το σύνολο της προμήθειας 
ανέρχεται στο ποσό  (11.123.75 €) . Για τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά 

μόνο για μία ομάδα, το ποσό της εγγυητικής θα αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας 
από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, μόνο της ομάδας αυτής ως παρακάτω : 
Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΤΜΗΜΑΤΑ 1.1, 1.2,1.3) - (2.031,85 €) . 
Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 2 (ΤΜΗΜΑΤΑ 2.1) - (425,40 €) . 

Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 3 (ΤΜΗΜΑΤΑ 3.1, 3.2) - (116,35 €)   
Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 4 (ΤΜΗΜΑΤΑ 4.1, 4.2) - (920,04 €). 
Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 5 (ΤΜΗΜΑΤΑ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4) - (341,34 €) . 

Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 6 (ΤΜΗΜΑΤΑ 6.1) - (810,00 €) . 
Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 7 (ΤΜΗΜΑΤΑ 7.1, 7.2, 7.3) - (1.044,42 €) . 
Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 8 (ΤΜΗΜΑΤΑ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6) - (3.003,75 €). 
Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 9 (ΤΜΗΜΑΤΑ 9.1, 9.2, 9.3) - (544,26 €) . 
Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 10 (ΤΜΗΜΑΤΑ 10.1, 10.2, 10.3, 10.4) - (306,04 €). 
Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 11 (ΤΜΗΜΑΤΑ 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5) - (1.480,31 €). 
7.Η Διακήρυξη θα σταλεί  

Α) για δημοσίευση στην εφημερίδα Επίσημων Εκδόσεων  Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
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Αριθμ. Πρωτ. Προκήρυξης : 147615 

ΑΔΑ: ΩΛΣΕΩ0Ο-Σ50



 

 

Β) θα  δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και  

στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.heraklion.gr .  
8.  Η παρούσα θα δημοσιευτεί μία φορά   :  

Στις οικονομικές εφημερίδες ΗΧΩ των  Δημοπρασιών και ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, στις ημερήσιες 
εφημερίδες Πατρίς & Νέα Κρήτη και στη εβδομαδιαία Άποψη του Νότου.  
 Θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου  
Ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί στα επιμελητήρια .  

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Δήμο Ηρακλείου                                                    
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

http://www.heraklion.gr/
ΑΔΑ: ΩΛΣΕΩ0Ο-Σ50
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