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ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης για προμήθεια τροφίμων στους 
Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΚΟΙΠΠ.

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – 
ΔΟΚΟΙΠΠ του  Δήμου  Χανίων  θα  προσφύγει  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  για  την 
ανάθεση της  προμήθειας  τροφίμων όπως αναλυτικά περιγράφονται  στις  41/2014 και  42/2014 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ

1 Είδη παντοπωλείου 19.572,92 2.544,48 22.117,40
2 Κατεψυγμένα λαχανικά 1.668,67 216,93 1.885,60
3 Είδη κρεοπωλείου νωπά 9.368,36 1.217,89 10.586,24
4 Είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα 1.346,65 175,06 1.521,71
5 Είδη ιχθυοπωλείου νωπά 2.844,53 369,79 3.214,32
6 Είδη οπωρολαχανοπωλείου 9.230,78 1.200,00 10.430,78

ΣΥΝΟΛΟ 44.031,91 5.724,15 49.756,06

Η προμήθεια καλύπτει το χρονικό διάστημα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ανοικτού 
διεθνή  διαγωνισμού,  που  διενεργείται  από  το  Δήμο  Χανίων  (υπογραφή  συμβάσεων).  Επίσης  θα 
προβλεφθεί  όρος  στη  σύμβαση,  σύμφωνα με την οποία ο ΔΟΚΟΙΠΠ δεν  θα είναι  υποχρεωμένος  να 
απορροφήσει  το  σύνολο  των  ποσοτήτων  τροφίμων,  που  θα  περιλαμβάνει  η  σύμβαση,  χωρίς  καμία 
ιδιαίτερη αποζημίωση στον προμηθευτή.

Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) αριθμητικώς 
και ολογράφως ανά ομάδα ειδών: (α) στην νόμιμη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 
πώλησης  του  είδους  την  ημέρα  παράδοσης  στον  Οργανισμό,  όπως  προκύπτει  από  το  εκάστοτε 
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων –
Τμήμα Εμπορίου, για τα είδη κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, οπωρολαχανοπωλείου και ελαιολάδου, 
(β)  στη  τιμή  της  μελέτης  όπως  αναφέρεται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό,  για  τα  είδη 
παντοπωλείου (εκτός ελαιολάδου), κυλικείου, κατεψυγμένων λαχανικών και γάλακτος.

Η προσφορά  πρέπει  να  αποτελείται  από  τεχνική  περιγραφή  των  υλικών  και  οικονομική 
προσφορά.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 στα γραφεία 
του ΔΟΚΟΙΠΠ (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων.

  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ

ΧΡΥΣΑ ΧΑΡΙΤΑΚΗ-ΜΑΚΡΑΚΗ
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