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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
GR - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές
για τη Προμήθεια για τη Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Δήμου Χανίων
1. Αναθέτουσα Αρχή.
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ.
2. Κατηγορία, Περιγραφή & προϋπολογισμός της προμήθειας.
Ταξινόμηση κατά CPV: 15894210-6, 15811510-4.
3. Περιγραφή.
Η προμήθεια αφορά στη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου του Δήμου Χανίων με πλήρες
μεσημβρινό γεύμα (ή σάντουιτς στην περίπτωση εκδρομών, κ.λ.π.), για χρονικό διάστημα ενός (1)
σχολικού έτους από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 88.995,20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
20.468,90 ευρώ, σύνολο 109.464,10 ευρώ. Αναλυτικά:

Η προσφορά των συμμετεχόντων, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και το σύνολο
των ποσοτήτων της προμήθειας.
4. Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης.
Δημόσιος ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής
συγγραφής υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού και των λοιπών
τευχών του διαγωνισμού.
5. Προϋποθέσεις συμμετοχής.
Νομική μορφή συμμετεχόντων: Όπως αυτή περιγράφεται στην υπ' αριθμ. 55181/10-07-2014 αναλυτική
διακήρυξη.
Προσωπική κατάσταση ενδιαφερομένων – απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως αυτή περιγράφεται στην
υπ' αριθμ. 55181/10-07-2014 αναλυτική διακήρυξη.
Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες: Όπως αυτές περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 55181/10-07-2014
αναλυτική διακήρυξη.
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6. Χρονοδιάγραμμα.
Η χρονική διάρκεια είναι ένα (1) σχολικό έτος από την υπογραφή της σύμβασης.
7. Ισχύς των προσφορών.
Η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και η προσφερόμενη έκπτωση ισχύει μέχρι τη
λήξη της σύμβασης. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Δήμο, πριν
από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για τρεις (3) μήνες.
8. Χρόνος, τρόπος, τόπος παράδοσης.
Η παράδοση των γευμάτων θα γίνεται την ίδια ημέρα από τη λήψη της παραγγελίας, στο χώρο που
στεγάζεται το Μουσικό Σχολείο.
9. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού.
α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής διακήρυξης από την έδρα του
Δήμου Χανίων όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση: Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προμηθειών Τηλέφωνο:
28213 41760.
β)Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην
διεύθυνση http://www.chania.gr
10. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών.
α)Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία
του Δήμου την 2α Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα από 9:30 έως 10:00 π.μ.
β)Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά. Οι προσφορές
μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει
να παραληφθούν έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
γ) Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική.
11. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά,
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 2/09/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Στην αποσφράγιση των
προσφορών μπορεί να παρίσταται προμηθευτής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών.
12. Εγγυήσεις συμμετοχής.
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον
υποψήφιο προμηθευτή Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα
καλύπτει το 5%, επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η
εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που
ζητά η διακήρυξη, ήτοι επτά μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών
(ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).
13. Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η
10η Ιουλίου 2014.
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 14η Ιουλίου 2014.
14. Πληροφορίες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 28213
41760, Fax: 28210 93300.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Δήμαρχο Χανίων
2. Αντιδήμαρχο, κ. Πρωτοπαπαδάκη Κων/νο
3. Αντιδήμαρχο, κα. Χατζηδάκη Χρυσούλα
4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού
6. Πρόεδρο Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, κ. Μαυρομάτη Σοφοκλή
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