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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:  
Εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή σε ευρώ, προϋπολογισμού δαπάνης διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων 

ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (285.895,45€), συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ,   η  προμήθεια τροφίμων, για τις ανάγκες του Δήμου και της Δ.Ε.Κ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ και  

φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και της 

Δ.Ε.Υ.Α.Τ., για την κάλυψη των αναγκών των δομών και των υπηρεσιών του Παραρτήματος Γ΄ 

της υπ’ αριθμ.  18060/26-03 - 2014 Διακήρυξης, που θα δοθεί υπολογιζόμενη : 

1) στο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε μέσης ημερήσιας  τιμής του 

Δελτίου πιστοποίησης τιμών  της  Δ/νσης Εμπορίου της  Περιφέρειας Θεσσαλίας, για τα 

εξής είδη τροφίμων: 

• Πτηνοτροφείου 

• Κρεοπωλείου 

• Ιχθυοπωλείου 

• Οπωρολαχανοπωλείου 

• Ελαιόλαδο  και 

2) στη χαμηλότερη τιμή, στη σταθερή τιμή μονάδος της μελέτης για τα κάτωθι είδη: 

• Παντοπωλείου 

• Αρτοπωλείου 

• Αναψυκτικών 

• Φρέσκο γάλα 

Η Προμήθεια  θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Αντικείμενο έργου: Ο  Διαγωνισμός 

αφορά στην προμήθεια δέκα οκτώ  (18) «ομάδων» (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ. Ο, Π, 

Ρ, και Σ) οι  οποίες αναλυτικά παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος Α', της 

αναλυτικής Διακήρυξης. Η κατηγοριοποίηση των παραπάνω ομάδων είναι στα είδη: 

Πτηνοτροφείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου, Οπωρολαχανοπωλείου, Παντοπωλείου, 

Ελαιόλαδο,   Αρτοπωλείου και Φρέσκο  παστεριωμένο γάλα. 

«Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για  κάθε φορέα ξεχωριστά, για μία 

ή περισσότερες ομάδες ή υποομάδες, για το σύνολο  όμως των ειδών της κάθε ομάδας ή 

υποομάδας,  ή για όσες από αυτές τους ενδιαφέρουν. Σε κάθε περίπτωση όμως η προσφορά 

τους πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών ανά ομάδα ή υποομάδα», 

όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο άρθρο 1.4΄ της αναλυτικής  διακήρυξης. 

 Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μίας ομάδας ή υποομάδας επιφέρει αυτόματα την 

απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας ή υποομάδας. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ή υποομάδα,                           

Προϋπολογισμός: Ο Προϋπολογισμός δαπάνης και των δέκα οκτώ (18) υπό προμήθεια 

ομάδων και υποομάδων ανέρχεται στο ποσό των  διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων 

οκτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (285.895,45€), 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,   ενώ αναλυτικά ο προϋπολογισμός δαπάνης για κάθε 

ομάδα ή υποομάδα είναι:  

ΑΔΑ: ΒΙΞ9ΩΗ9-ΘΙΤ



ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ.Ε.Κ.Α. Δ.Ε.Υ.Α.Τ. 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΟΜΑΔΑ / 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 

ΟΜΑΔΑ & 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑ 

ΟΜΑΔΑ 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Α  6.635,36 Λ1 6.720,18 Σ 18.436,18 

Β 9.209,50 Λ2 752,36 

Γ 13.062,80 Λ3 714,96 

8.187,50 

Δ 13.786,00 Μ 3.569,67 3.569,67 

Ε 23.994,50 Ν 447,48 447,48 

Ζ 50.028,60 Ξ1 11.014,97 

Η 6.820,68 Ξ2 2.290,30 

Θ 6.100,05 Ξ3 2.290,30 

15.595,56 

Ι 9.677,52 Ο1 183,06 

Κ  2.676,97 Ο2 411,89 

Ρ 95.432,82 Ο3 366,12 

961,07 

  Π 1.273,19 1.273,19   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
237.424,80 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
30.034,47 30.034,47 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
18.436,18 

 

Εγγύηση Συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την 

προσφορά να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 9 και 

το υπόδειγμα του παραρτήματος Ε΄ της αναλυτικής  διακήρυξης, η οποία θα καλύπτει το 5% 

της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ για κάθε ομάδα ή υποομάδα, για την οποία  

κατατίθεται  προσφορά.  

Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού  

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 20/05/2014, ηµέρα Τρίτη, από ώρα 10.00 π.µ. 
(έναρξη παραλαβής προσφορών) έως ώρα 11:00  π.µ., (λήξη παράδοσης 

προσφορών) στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής,  στην οδό Ασκληπιού 18 - Τρίκαλα, 
Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 1ος  όροφος, ∆ηµαρχείο Τρικκαίων. 
Σε περίπτωση κωλύµατος διενέργειας του διαγωνισµού τη συγκεκριµένη ηµέρα για 
λόγους ανωτέρας βίας, αυτός θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και µε τους ίδιους όρους 
την 27/05/2014, ηµέρα Τρίτη, από ώρα 10.00 π.µ. (έναρξη παραλαβής προσφορών) 

έως ώρα 11:00  π.µ., (λήξη παράδοσης προσφορών) . 
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού  

Τα τεύχη της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθεται από τον Δήμο Τρικκαίων (οδός Ασκληπιού, 

αριθμ. 18, ΤΚ. 42100., Τρίκαλα, Πληροφορίες (κα. Εξάρχου Μαρίκα, τηλ. 24313-51211,                

κα. Ευθυμίου Παναγιώτα, τηλ. 24313-51203) κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες. Επίσης θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.trikalacity.gr/prokirikseis.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: 

Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού στο διαγωνισμό έχουν: 

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή 

κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 

δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας,  

(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα 

καθοριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8  του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον τηρούνται οι όροι της 

παραγράφου 6.5 και 6.6 του άρθρου 6 «Δικαίωμα Συμμετοχής-Δικαιολογητικά» της 

αναλυτικής διακήρυξης.  

Ημερομηνία Αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων               

στις  26/03/2014. 

  

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΛΑΠΠΑΣ 
 

ΑΔΑ: ΒΙΞ9ΩΗ9-ΘΙΤ


