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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας: 
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, η «Προμήθεια τροφίμων και 
ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και του 
ΝΠΔΔ ΔΟΚΑΠΜΕ»,  προϋπολογισμού 75.839,12 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 86.414,44 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία θα δοθεί ανά ομάδα ως εξής: 
1η Ομάδα: Προμήθεια ειδών παντοπωλείου παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ (συμπεριλαμβάνει 
υποομάδες 1α-1β και 1γ)  εκτιμώμενης αξίας 16.386,63 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ   
2η Ομάδα: Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου παιδικών σταθμών Μάνδρας εκτιμώμενης αξίας 
4.650,00 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ  
3η Ομάδα: Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου παιδικού σταθμού Ερυθρών εκτιμώμενης αξίας 
946,80 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ 
4η Ομάδα: Προμήθεια ειδών αρτοποιείου παιδικών σταθμών Μάνδρας εκτιμώμενης αξίας 
2.660,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 
5η Ομάδα:Προμήθεια ειδών αρτοποιείου παιδικού σταθμού Ερυθρών εκτιμώμενης αξίας 
385,70 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 
6η Ομάδα:Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου παιδικών σταθμών Μάνδρας και Ερυθρών 
εκτιμώμενης αξίας 4.425,53Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 
7η Ομάδα:Παροχή γάλακτος εκτιμώμενης αξίας 46.384,46 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 
όπως περιγράφονται και προδιαγράφονται στην υπ’αριθμ. ΔΠ01/2017 μελέτη του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr.Η ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του 
ΕΣΗΔΗΣ: 20.2.2017 και ώρα 8:00πμ.Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20.2.2017 
και ώρα 8:00πμ.Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι: 15.3.2017 και ώρα 
12:00 μμ. 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης,β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 

 



και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού 
της μελέτης χωρίς  ΦΠΑ ήτοι 1.516,78 Ευρώ, εφ’όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο 
των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης  χωρίς ΦΠΑ  για τη/τις συγκεκριμένη/ες ομάδα/δες  συμμετοχής. Στην περίπτωση 
ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 
και Προμηθειών (κα Ευγενία Μητροπούλου) του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας οδός Στρ. Νικ 
Ρόκα 45 και στο τηλέφωνο 2132014904 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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