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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Δήμαρχος  Πηνειού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η 

δημόσια σύμβαση προμηθειών με τίτλο: προμήθεια γάλακτος προσωπικού, ειδών αρτοπωλείου, κρεοπωλείου, 

οπωροπωλείου, παντοπωλείου, ειδών καθ/τας , δήμου  Πηνειού και ΝΠΔΔ αυτού για ένα έτος με 

προϋπολογισμό δαπάνης 74.068,17 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για τα είδη κρεοπωλείου και οπωροπωλείου, το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους όπως αυτή 

προκύπτει από το εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 3438/2006 και με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή για τα είδη παντοπωλείου, αρτοζαχαροπλαστείου, καθ/τας ,  γάλακτος και ειδών καθ/τας 

Δήμου Πηνειού καθώς και των σάκων απορ/των στις τιμές της μελέτης  της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής . 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δήμο Πηνειού (Σισίνη & Χαλκιοπούλου), Γαστούνη   στις  28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 από την αρμόδια Επιτροπή. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που 

ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο 

τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Σε περίπτωση αποστολής οι προφορές 

πρέπει να περιέλθουν και να πρωτοκολληθούν στο Δήμο πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του 

Διαγωνισμού.Η οικονομική προσφορά να είναι συμπληρωμένη στο ειδικό έντυπο της Υπηρεσίας. 

  Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά , με εντολές προμήθειας , μετά από συνεννόηση με το γραφείο Προμηθειών 

για τον Δήμο Πηνειού και για τα ΝΠΔΔ με τους αρμόδιους υπαλλήλους ύστερα από ορισμό τους , καθ΄ όλη την 

διάρκεια του έτους 2020 και για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεων των 

προϋπολογισθέντων ποσοτήτων. 

Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με 

την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση 

του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Πηνειού  στον 

δικτυακό τόπο: http://www.dimospineiou.gov.gr   
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 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική 

διεύθυνση: Σισίνη και Χαλκιοπούλου, Γαστούνη Τ.Κ. 27300, Δ/νση Δ/κων και Οικονομικών Υπηρεσιών, ,τηλέφ.: 

2623360773, Μωραΐτη Ειρήνη, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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