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Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας  

Προκηρυσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την  
«Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Μάνδρας – Ειδυλλίας, του ΝΠΔΔ ΔΟΚΑΠΜΕ και Σχολικών Επιτροπών»,  προϋπολογισμού 
68.652,82  Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 78.221,12 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται και προδιαγράφονται στην υπ’αριθμ. ΔΠ 10/2018 μελέτη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας η οποία θα δοθεί ανά ομάδα ως εξής: 
1η Ομάδα: Προμήθεια ειδών παντοπωλείου παιδικών σταθμών Μάνδρας & Ερυθρών 
(περιλαμβάνει υποομάδες 1Α& 1Β) εκτιμώμενης αξίας 15.432,53 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ   
2η Ομάδα: Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου παιδικών σταθμών Μάνδρας & Ερυθρών 
εκτιμώμενης αξίας 5.750,76 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ  
3η Ομάδα: Προμήθεια ειδών αρτοποιείου παιδικών σταθμών Μάνδρας εκτιμώμενης αξίας 
2.846,20 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ 
4η Ομάδα: Προμήθεια ειδών αρτοποιείου παιδικού σταθμού Ερυθρών εκτιμώμενης αξίας 
692,93 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 
5η Ομάδα:Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου παιδικών σταθμών Μάνδρας & Ερυθρών 
εκτιμώμενης αξίας 3.982,27 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 
6η Ομάδα:Προμήθεια ειδών παντοπωλείου ΚΑΠΗ εκτιμώμενης αξίας 811,72 Ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ 
7η Ομάδα:Παροχή γάλακτος εκτιμώμενης αξίας 39.133,73 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 
Αναλυτικότερα μπορούν να δοθούν προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για 
μια ή περισσότερες  ομάδες. Η προσφορά θα δίνεται πάντα για το σύνολο των ειδών της 
κάθε ομάδας. Είναι δυνατόν να προκύψει ένας ανάδοχος για όλες τις ομάδες ή επιμέρους 
ανάδοχοι ανά ομάδα. Στην περίπτωση όπου εντός της ίδιας ομάδας υπάρχουν 
διαφορετικές τιμές προσφοράς τότε η χαμηλότερη τιμή προσδιορίζεται στο σύνολο της 
κάθε ομάδας. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό για 
ποσό που θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς ΦΠΑ ήτοι 1.373.06 
Ευρώ, εφόσον 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 
συγκεκριμένη ομάδα συμμετοχής. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-

μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρίτες χώρες που έχουν 
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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. (άρθρο 

25 παρ.1 Ν.4412/16). Ενώσεις οικονομικών φορέων , συμπεριλαμβανομένων των 

προσωρινών συμπράξεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι αναθέτουσες αρχές δεν 

απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής (άρθρο 19 παρ.2 Ν.4412/16)..  

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 13.4.2018 και ώρα 9:00  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι: 8.5.2018 και ώρα 12:00 

 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

 Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση &δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του 

ΕΣΗΔΗΣ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη δημοπρατούσα αρχή που είναι  ο 

Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας Στρατηγού Ν. Ρόκα 45, 19600, Μάνδρα Αττικής 

Τηλέφωνο: 2132014904, Φαξ : 2105555880, Πληρ. κα Ευγενία Μητροπούλου e-

mail:mitropoulou@mandras-eidyllias.gr. 
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