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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου 
Ηράκλειας και της Κ.Ε.Δ.Η. 2020-2021» συνολικού προϋπολογισμού 26.685,34€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ (23.615,35€ πλέον ΦΠΑ 3.069,99€ ) για  χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και 
για (1) ένα έτος  με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους  (3) τρείς μήνες , εφόσον δεν 
καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης . 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι  για α) τα είδη οπωροπωλείου (ομάδα 3) είναι το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή 
λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκδιδόµενο δελτίο 
πιστοποίησης τιµών της Υπηρεσίας Εµπορίου της οικείας Περιφέρειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του Ν.3438/2006. 
β) για τα υπόλοιπα είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου, και γαλακτοκοµικά (ομάδα 1,2 και 4)  η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.   
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την  Πέμπτη 05/11/2020 και ώρα 10:30π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) 
στα γραφεία του ∆ήµου Ηράκλειας στην οδό Πλ. Μπακογιάννη 2 (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου ), 
ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής . Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  δεν απαιτείται.  
Ο ∆ήµος  και η Κ.Ε.Δ.Η.  διατηρούν  το δικαίωµα να µην εξαντλήσουν όλη την ποσότητα και αξία των προς 
προµήθεια ειδών εάν αυτό υπαγορεύουν οι ανάγκες τους.  
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου Ηράκλειας , οδός Πλ. Μπακογιάννη 2,  ή στο τηλέφωνο 23253-50141.  
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