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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ:«Προµήθεια ειδών αρτο0οιείου για την κάλυψη των αναγκών του
Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας».
CPV15810000-9
Σας ανακοινώνουµε ότι ο ∆ήµος Αγρινίου, θα 5ροσφύγει στη διαδικασία
της δια5ραγµάτευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016,
για την 5ροµήθεια ειδών αρτο5οιείου για τις ανάγκες του Ξενώνα φιλοξενίας
κακο5οιηµένων γυναικών, ως εξής:
1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η 5ροµήθεια αφορά την 5ροµήθεια των 5αρακάτω ειδών αρτο5οιείου για την
κάλυψη των αναγκών του Ξενώνα φιλοξενίας κακο5οιηµένων γυναικών:
ΟΜΑ∆Α 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ 6:ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - CPV15810000-9
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Αναλυτικά οι τεχνικές 5ροδιαγραφές αναφέρονται στην αρίθµ. 158/2016 Μελέτη
της ∆/νσης Οικονοµικών Υ5ηρεσιών , η ο5οία α5οτελεί ανα5όσ5αστο τµήµα της
5αρούσας 5ρόσκλησης.
Η δα5άνη θα βαρύνει τον 5ροϋ5ολογισµού έτους 2017 και τον Κ.Α. 60-6654.002
και θα καλυφθεί α5ό ε5ιχορήγηση ΕΣΠΑ-ΕΕΤΑΑ.
2.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ –ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η ανάθεσης της 5ροµήθειας θα γίνει µε α5όφαση τα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ,
σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016.
Ανάδοχος κηρύσσεται αυτός του ο5οίου η 5ροσφορά είναι α5οδεκτή µε βάση τις
τεχνικές 5ροδιαγραφές της 5ροµήθειας και 5ροσφέρει τη χαµηλότερη τιµή για το
σύνολο της 5ροµήθειας ό5ως 5εριγράφεται 5αρα5άνω .
3.∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύµβασης της 5ροµήθειας ορίζεται σε ένα έτος α5ό την υ5ογραφή
της .
4.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η 5αράδοση των τροφίµων θα γίνει, τµηµατικά ,στο χώρο του Ξενώνα.
5.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Οι 5ροσφορές θα κατατεθούν έως και την ∆ευτέρα , 20/3/2017 και ώρα 11:00 5.µ,
στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου ( Παλαµά & Μαβίλη 6-3ος όροφος , τηλ.
2641360274 , FAX :2641052543 ).
6. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Οι 5ροσφορές είναι έγγραφες και υ5οβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε
σφραγισµένο φάκελο, 5άνω στον ο5οίο αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες
ενδείξεις :
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα,
β. η ε5ωνυµία της αναθέτουσας αρχής,
γ. ο τίτλος της σύµβασης,
δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης 5ροθεσµίας υ5οβολής 5ροσφορών),
ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.
Ο φάκελος της 5ροσφοράς των διαγωνιζοµένων 5εριλαµβάνει ε5ί 5οινή
α5οκλεισµού:
α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, µε την ένδειξη
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής».
β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, µε την ένδειξη
«Τεχνική Προσφορά», ο ο5οίος 5εριέχει τα τεχνικά στοιχεία της 5ροσφοράς.
γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, µε την ένδειξη
«Οικονοµική Προσφορά», ο ο5οίος 5εριέχει τα οικονοµικά στοιχεία της 5ροσφοράς.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν ε5ίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Οι 5ροσφορές µ5ορεί να κατατίθενται ή να α5οστέλλονται ταχυδροµικά στο Τµήµα
Προµηθειών του ∆ήµου( Παλαµά και Μαβίλη 6, ΤΚ 30131 Αγρίνιο -3 όροφος )
µέχρι την 5ροηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού .
7. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υ5οβάλουν µαζί µε την 5ροσφορά τους τα εξής
δικαιολογητικά και στοιχεία:
1.
Συµβολαιογραφικό 5ληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το
γνήσιο της υ5ογραφής α5ό ο5οιαδή5οτε αρµόδια αρχή, εάν συµµετέχουν στο
διαγωνισµό µε αντι5ρόσω5ό τους.
2.
Εφόσον ο διαγωνιζόµενος έχει τη µορφή νοµικού 5ροσώ5ου (εταιρείας), στα
δικαιολογητικά συµµετοχής συµ5εριλαµβάνονται:
Α.Τα φύλλα των εφηµερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα ο5οία δηµοσιεύθηκαν το
ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τρο5ο5οιήσεις του ή το τελευταίο κωδικο5οιηµένο
καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία α5ό το διαδικτυακό τό5ο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν
5ρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ.
Β. Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο α5ό το 5ρωτοδικείο ή νόµιµα ε5ικυρωµένο
καθώς και οι τυχόν τρο5ο5οιήσεις του θεωρηµένες ή ε5ικυρωµένες κατά τον ίδιο
τρό5ο, εάν 5ρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.
Εάν α5ό τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοι5ά στοιχεία δεν 5ροκύ5τουν ευθέως τα
5ρόσω5α 5ου εκ5ροσω5ούν την εταιρεία και τη δεσµεύουν µε την υ5ογραφή τους,
5ρέ5ει να 5ροσκοµίζονται τα στοιχεία 5ου α5οδεικνύουν τη νόµιµη εκ5ροσώ5ηση
της εταιρείας στο διαγωνισµό
3.
Υ5εύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 (Α'75) στην ο5οία να
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον ο5οίον συµµετέχει (αριθµός
διακήρυξης, αντικείµενο - είδος διαγωνισµού) και να δηλώνεται ότι:
α) δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα ή 5ερισσότερα α5ό τα αδικήµατα της
5αρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 (Α /147/8-8-2016),
β) έχει εκ5ληρώσει τις φορολογικές του υ5οχρεώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
ελληνικής νοµοθεσίας ή της νοµοθεσίας της χώρας ό5ου είναι εγκατεστηµένος,
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γ) έχει εκ5ληρώσει τις υ5οχρεώσεις του για την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και ε5ικουρικής), σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της ελληνικής
νοµοθεσίας όσο και της νοµοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του,
δ) είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Ε5ιµελητήριο για την άσκηση του ε5αγγέλµατος
5ου σχετίζεται µε το αντικείµενο του 5αρόντος διαγωνισµού,
ε) δεν έχει υ5οβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την 5αροχή 5ληροφοριών
5ου ζητούνται α5ό την υ5ηρεσία,
στ) δεν έχει δια5ράξει σοβαρό 5αρά5τωµα κατά την άσκηση της ε5αγγελµατικής του
δραστηριότητας,
η) δεν τελεί σε καµία α5ό τις λοι5ές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν
4412/2016 5ου α5οκλείουν τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό.
4. Τεχνική 5εριγραφή των 5ροσφερόµενων ειδών σύµφωνα µε τις α5αιτήσεις της
υ5’ αρίθ. 158/2016 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υ5ηρεσιών.
8. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ
1. Μετά την αξιολόγηση των 5ροσφορών, ο 5ροσφέρων την χαµηλότερη τιµή στον
ο5οίον 5ρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 5ροθεσµίας (10) δέκα ηµερών α5ό
την κοινο5οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο5οίησης σε αυτόν, οφείλει να υ5οβάλει
σε σφραγισµένο φάκελο τα 5ιο κάτω αναφερόµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα
ο5οία α5οσφραγίζονται και ελέγχονται α5ό το αρµόδιο όργανο (Ε5ιτρο5ή
∆ιαγωνισµού).
2. Τα α5αιτούµενα δικαιολογητικά 5ου 5ρέ5ει να 5ροσκοµισθούν είναι τα εξής:
α. Α5όσ5ασµα 5οινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας καταγωγής ή 5ροέλευσης, α5ό το ο5οίο να 5ροκύ5τει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί για ένα ή 5ερισσότερα α5ό τα αδικήµατα της 5αρ. 1 του άρθρου 73 του
Ν 4412/2016 (Α/147/8-8-2016).
Για να νοµικά 5ρόσω5α υ5όχρεοι στην 5ροσκόµιση 5οινικού µητρώου είναι:
οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ),
οι διαχειριστές των εταιρειών 5εριορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ),
ο διευθύνων σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των
ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ),
ο 5ρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών,
σε κάθε άλλη 5ερί5τωση οι νόµιµοι εκ5ρόσω5οι του νοµικού 5ροσώ5ου.
Σε 5ερί5τωση αλλοδα5ών νοµικών 5ροσώ5ων, η ανωτέρω υ5οχρέωση αφορά στα
φυσικά 5ρόσω5α 5ου έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία α5ό την
ο5οία διέ5ονται.
Εάν α5ό το υ5οβληθέν 5οινικό µητρώο δεν 5ροκύ5τει το είδος του αδικήµατος για το
ο5οίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υ5οβάλλεται α5ό αυτόν υ5εύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύ5ου 5ου 5ροβλέ5ει η νοµοθεσία της χώρας
εγκατάστασής του, ό5ου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η ε5ιτρο5ή
του διαγωνισµού µ5ορεί σε κάθε 5ερί5τωση να ζητήσει α5ό τον ενδιαφερόµενο να
5ροσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών α5οφάσεων.
β. Πιστο5οιητικό της αρµόδιας κατά 5ερί5τωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήµεροι ως
5ρος τις φορολογικές τους υ5οχρεώσεις και ως 5ρος τις υ5οχρεώσεις 5ου αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
∆ιευκρινίζεται ότι το 5ιστο5οιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας:
αφορά και τους φορείς ε5ικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς
κύριας ασφάλισης,
αφορά όλους τους α5ασχολούµενους στην ε5ιχείρηση, µε ο5οιαδή5οτε σχέση
εργασίας, 5ου είναι ασφαλισµένοι σε ο5οιονδή5οτε ασφαλιστικό οργανισµό,
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σε 5ερί5τωση ατοµικών ε5ιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως
εργοδότες ή ελεύθεροι ε5αγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς,
σε 5ερί5τωση εταιρειών (νοµικών 5ροσώ5ων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το
νοµικό 5ρόσω5ο) και τα φυσικά 5ρόσω5α 5ου τη διοικούν ή την εκ5ροσω5ούν και
έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία και οι κάτοχοι του 3% και άνω των µετοχών
της εταιρείας.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να
5ροσκοµίσουν, µαζί µε το 5ιστο5οιητικό ή τα 5ιστο5οιητικά ασφαλιστικής
ενηµερότητας, κατάσταση 5ροσω5ικού κατά ειδικότητα, στην ο5οία θα φαίνονται οι
ασφαλιστικοί φορείς ό5ου υ5άγεται κάθε α5ασχολούµενος. Η ακρίβεια των
στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται ε5ί του σώµατος αυτής α5ό το νόµιµο
εκ5ρόσω5ο της ε5ιχείρησης.
γ. Πιστο5οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους 5ερί εγγραφής
τους στα µητρώα του οικείου ε5ιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες ε5αγγελµατικές
οργανώσεις, το ο5οίο 5ρέ5ει να βρίσκεται σε ισχύ.
9. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κατά τα λοι5ά ισχύουν τα αναφερόµενα στη αρίθµ. 5ρωτ. 1651/10-1-2017 ∆ιακήρυξη
(Α∆ΑΜ:17PROC005685153).

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ

