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ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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FAX: 24623 51146
Προς
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Δεσκάτης σύμφωνα με την 9539/30.12.2019 διακήρυξη πρόκειται να προβεί
στην προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για
το έτος 2020, προϋπολογισμού 53.062,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%.
Ειδικότερα:
Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Δεσκάτης με τα εξής στοιχεία:
Ταχ. Δ/νση: Ανδρομάνας 2, Τ.Κ. 51200 Δεσκάτη
Αριθμός τηλεφώνου: +3024623 51123 & +3024623 51110
Αριθμός ΦΑΞ: +3024623 51146-105
Ηλεκτρονική Δ/νση: www.dimos-deskatis.gr

E-mail: dimosdes@otenet.gr
Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη
διεύθυνση διαδικτύου www.dimos-deskatis.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν
γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα
τους.
Στοιχεία για την προσφορά είναι:
1. Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού
2. Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος.
3. Η συγγραφή υποχρεώσεων.
4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
5. Οι τεχνικές προδιαγραφές
6. Το σχέδιο προσφοράς.
7. Το Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)
τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική δ/νση του Δήμου«Ενημέρωση-Δημοπρασίες-Διαγωνισμοί-Έργα»

ή

να

επικοινωνήσουν

με

το

Τμήμα

Προμηθειών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 24623 51123.
Δικαιούμενοι

συμμετοχής:

Γίνονται

δεκτοί

αναγνωρισμένοι

προμηθευτές

του

δημοπρατούμενου αντικειμένου υπό πάσα μορφή επιχείρησης.
α. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές.
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.
γ. Συνεταιρισμοί.
δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της διακήρυξης.
Υποδιαίρεση σε τμήματα: Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει προσφορά για μία ή και
περισσότερες ομάδες ή υποομάδες με το σύνολο όμως των ειδών που αναφέρονται σ’ αυτές.
Επίσης στην κατατεθειμένη προσφορά θα υπάρχει σαφής διαχωρισμός ομάδων ή υποομάδων
σύμφωνα με το παρόν τεύχος προδιαγραφών. Για κάθε ομάδα ή υποομάδα θα αναδειχθεί ένας
μειοδότης.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προμηθειών θα είναι σύμφωνα με την 7571/30-10-2018
τεχνική περιγραφή του Δήμου.
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα
Δεσκάτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 14/01/2020 ημέρα Τρίτη
12:00 μ.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών). Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών
θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης συμπληρωμένο από τους ίδιους, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας, με το οποίο ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει, μεταξύ άλλων και τα κάτωθι:
α) εάν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
i.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

ii. δωροδοκία,
iii. απάτη,
iv. τρομοκρατικά

εγκλήματα

ή

εγκλήματα

συνδεόμενα

με

τρομοκρατικές

δραστηριότητες,
v. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας,
vi. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
vii. για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά
ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
-

τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),

-

τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).
β) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
γ) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
δ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού

ή

την

πλήρωση

των

κριτηρίων

επιλογής

ούτε

έχει

αποκρύψει

τις

πληροφορίες αυτές.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση
των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με
αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
στ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:
i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ.
σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει
δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την
εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής
της Ε.Π.Ε.
iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει
επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

ζ) πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η
έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση
του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά
με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν
γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να
δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης
αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή
των

εταιρειών

ή

κάθε

άλλου

νομικού

προσώπου.

Τα

νομιμοποιητικά

έγγραφα

εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει
εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να
εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση
ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις,
μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού
φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα
απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει.
2. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να
υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην
ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να
περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την
υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε
περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε

περίπτωση

που εξαιτίας ανικανότητας για

οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του
κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να
εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο
σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης
των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Δήμο Δεσκάτης, ο
οποίος

και

θα

αποφασίσει

σχετικά.

Εάν

ο

Δήμος

Δεσκάτης

αποφασίσει

ότι

τα

εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά
οφείλουν

να

ορίσουν

αντικαταστάτη,

με

προσόντα

αντίστοιχα

του

μέλους

που

αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δεσκάτης.
3 Για τις υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις
ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την
εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα
υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της
εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα
εταιρείας και υπογραφή).
Εγγυήσεις: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί
της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης με γραμμάτιο του Τ.Π.& Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Ο Δήμαρχος
Κορδίλας Κ. Δημήτριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Super Market Μπρασινίκα Δημητρίου, ενταύθα
2. Ντάβαρο Γ. Δημήτριο, ενταύθα
3. Πούλιου Αγγελική, ενταύθα
4. Παπαχρήστο Κων/νο, ενταύθα
5. Κρεοπωλείο Γκαραγκούνη Κων/νου, ενταύθα
6. Κρεοπωλείο Λάμαρη Ελευθέριου, ενταύθα
7. Κρεοπωλείο Παπαντώνη Ευθύμιου, ενταύθα
8. Κρεοπωλείο Παύλου Ιωάννη, ενταύθα
9. Κρεοπωλείο Καραγιώργου Γεώργιου, ενταύθα
10. Αρτοποιείο Ν. Πουλαράκη, ενταύθα
11. Αρτοποιείο-Ζαχαροπλαστείο Παπαντώνη Όλγας, ενταύθα
12. Αρτοποιείο Πιτιλάκου Αντώνιου & ΣΙΑ Ο.Ε., ενταύθα
13. Αρτοποιείο Χρυσάκη Ελένης, ενταύθα
14. Ζαχαροπλαστείο Κουσιώρα Γεώργιου, ενταύθα
15. Ζαχαροπλαστείο Χατζηζήση Μαρίας, ενταύθα
16. Οπωροπωλείο Αντωνογιάννη Βασίλη, ενταύθα
17. Οπωροπωλείο Τσιουκάνη Αθανάσιου, ενταύθα
18. Οπωροπωλείο Κουζούμη Μαρίας, ενταύθα
19. Κρεοπωλείο Παπαγεωργόπουλου Αριστείδη, Καρπερό
20. Κρεοπωλείο Παπά Θωμά, Καρπερό
21. Κρεοπωλείο Κομμάτα Δήμητρας, Δήμητρα
22. Κρεοπωλείο Λαλλου Κων/νου, Δήμητρα

23. Αρτοποιείο Κουντούλα Γεώργιου, Καρπερό
24. Αρτοποιείο Κομμάτα Μαγδαληνής, Δήμητρα
25. Τσολακίδου Μαρία, Δήμητρα
26. Τσανεκλίδου Βασιλική, Καρπερό

