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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ι.Το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών αρτοτροφοδοσίας, προϋπολογισθείσας συνολικής
δαπάνης 124.920,35 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από την τελεσφόρηση του διαγωνισμού έως την 31-10-2021.
Χαμηλότερη σταθερή τιμή ανά σύνολο προϋπολογισμού : είδη Παντοπωλείου (39.354,85 €), Κατεψυγμένα ( 8.820,11
€), Αρτοποιείου ( 22.863,84 €), Τυροκομικών & Αυγών (13.534,31 €), Ζαχαροπλαστικής ( 4.394,88 €), Οπωροπωλείου (

20.973,35 €), Κρεοπωλείου (14.979,01€).
2.Ο Διαγωνισμός με α/α 102651, θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης \Λ/νν\Λ/.ρΓθΐτιίΐΙΐ6υ5.κον.κΓ, ύστερα από
την δημοσίευση της διακήρυξης αυτής στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), στην Διαύγεια και την περίληψη της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 10 της υπουργικής απόφασης Π1/2390/20103.
3.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά από

την 01-12-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως και την 21-12-2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., μέσω
της διαδικτυακής πύλης ννννν/ί/.ρΐΌΐηίΐΐΊθυ^.κον.βΓ του συστήματος  και με  χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), όπου και έχει αναρτηθεί η διακήρυξη.
4.Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό (2%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς ΦΠΑ, για κάθε

ομάδα που θα υποβληθεί προσφορά.
5.δ.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

β) Συνεταιρισμοί
γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή

βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικά με τα αντικείμενα του διαγωνισμού.
6.Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους στην Ελληνική Γλώσσα.
7.Πληροφορίες θα δίδονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Διαχείριση του Κ.Κ. Χίου.
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