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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ομάδα ΣΤ’) ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
5304/15.03.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  «Προμήθεια Τροφίμων για το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο και τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του 

Δήμου Αλίμου, 2018»

Ο Δήμαρχος Αλίμου 

έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 
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 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 2, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”, 
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, 
των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα 
στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων 
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Την υπ’ αριθ. 450/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 
συγκρότησης ετήσιων γνωμοδοτικών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και 
αξιολόγησης προσφορών δημοσίων συμβάσεων και επιτροπής αξιολόγησης 
ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2018. 

 Τις υπ’ αριθ 17/2018 & 19/2018 σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου περί έγκρισης 
διενέργειας της προμήθειας τροφίμων, την ανάληψη της δαπάνης και την 
διάθεση των σχετικών πιστώσεων στον Κ.Α. 15.6481.0007

 Την υπ’ αριθ. 82/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, περί 
έγκρισης διενέργειας της προμήθειας και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης. 

 Την υπ’ αριθ. 66 /2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Αλίμου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη της προμήθειας, καθορίσθηκε ο 
τρόπος εκτέλεσης της και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης.

 την υπ’ αριθ. 249/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εγκρίνει 
την ματαίωση των διαδικασιών για τις ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ ΣΤ.1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
-ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%, ΣΤ.2 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% και 
την προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 2 περ. β' του ν. 4412/2016, μετά από σύμφωνη γνώμη της 
ΕΑΑΔΗΣΥ.
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 την υπ’ αριθ. Δ106/2018 απόφασης παροχής σύμφωνης γνώμης της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και 

 την υπ’ αριθ. 382/26.11.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. την διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 26 παρ. 2 περ. β’ του N. 4412/2016 για την ανάθεση σύμβασης 
προμήθειας για τις ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ ΣΤ.1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ -ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 
13% προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.900,00 € πλέον Φ.Π.Α. 13% (ήτοι 
23.617,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13%), και ΣΤ.2 ΕΙΔΗ 
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΕΙΔΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.404,00 
€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (ήτοι 1.740,96 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%), ως 
τμήματα της διαγωνιστικής διαδικασίας της με αριθ. 5304/15.03.2018 
διακήρυξης για την «Προμήθεια Τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και 
τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλίμου 2018», που αποτελεί 
τμήμα ενός μεγαλύτερου διαγωνισμού με συνολικό προϋπολογισμό 
283.511,62 € πλέον Φ.Π.Α ( ήτοι 322.964,85 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), 
χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής Διακήρυξης.

Αναλυτικά:

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

(Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή - σε τιμές μονάδος)
CPV: 15612500-6

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤ.1 - Είδη με Φ.Π.Α. 13%

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Α/Α ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1

ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ή
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ τ.70% 
(340-360gr) 
φρεσκοζυμωμένο και 
φρεσκοψημένο

τεμ 22.000 0,70 15.400,00 

2
"ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΕΩΣ 730-750 γρ."

τεμ 2.200 2,50 5.500,00

 ΣΥΝΟΛIKH ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΣΤ.1 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α : 20.900,00 €
ΦΠΑ   13% : 2.717,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΣΤ.1  ΜΕ Φ.Π.Α : 23.617,00 €
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤ.2- Είδη με Φ.Π.Α. 24%

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Α/Α ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1

ΕΙΔΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ 
(ΛΟΥΚΑΝ/ΚΙΑ - 
ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ - 
ΖΑΜΠΟΝ/ΚΙΑ - 
ΣΠΑΝΑΚ/ΚΙΑ)

κιλό 60 9,60 576,00

2 ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ κιλό 60 9,00 540,00

3 ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ κιλό 30 9,60 288,00

ΣΥΝΟΛIKH ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΣΤ.2  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.: 1.404,00 €
ΦΠΑ   24% : 336,96 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΣΤ.2  ΜΕ Φ.Π.Α. : 1.740,96 €

2. Οι προσφέροντες θα συμπληρώσουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ όπως προβλέπεται 
στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της Πρόσκλησης για τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης με 
διαπραγμάτευση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της 5304/15.03.2018 διακήρυξης.

3. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της διαδικτυακής 
πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr.

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των 
ειδών της ομάδας.

Η διαδικασία θε διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να αναθέσει τη σύμβαση με βάση τις αρχικές προσφορές χωρίς 
διαπραγμάτευση. 

4. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η : 17/12/2018 και ώρα 11:00 
π.μ. 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 02/01/2019 και ώρα 14:00.

5. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά την ΤΡΙΤΗ 8 Ιανουαρίου 
2019 και ώρα 11:00 π.μ..
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή, με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 
στο σύνολο των ειδών της ομάδας. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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6. Η παρούσα Πρόσκληση και η υπ’ αριθ. 5304/15.03.2018 Διακήρυξη 
(18PROC002813038) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, θα καταχωρηθεί στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: http://www.promitheus.gov.gr και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.alimos.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.alimos.gov.gr/
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