ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Μαγούλα 9 /8/2017
Αριθ. Πρωτ: 21426

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
TMHMA: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

&

Ταχ.Δ/νση

: Μαγούλα

Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο

: 23 100
: Μ.Βαχαβιώλου
: 2731361116

FAX
Email

: 2731361124
:m.vaxavioloy@1504.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, της προκήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών της προμήθειας
τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης
και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017 .
Με την αριθ. 246/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6Λ8ΧΩ1Ν-ΓΑ9), κηρύχτηκε άγονος ο
ηλεκτρονικός διαγωνισμός που προκηρύχτηκε με την αριθ. 10695/3-5-2017 Διακήρυξη Δημάρχου για
την ομάδα τροφίμων:
Ομάδα 4 – Είδη αρτοποιείου-ζαχαροπλαστικής
Με την αριθ. 314/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης , χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ΄εφαρμογή των άρθρων 32 και 106 του Ν.
4412/2016, για την ομάδα τροφίμων 4.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 6.699,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 7.792,58
ευρώ. Αναλυτικά:
Ομάδα Περιγραφή Ομάδας
CPV
Αξία προ Φ.Π.Α
Αξία με Φ.Π.Α
Είδη αρτοποιείου4
ζαχαροπλαστικής
15810000-9
6.699,50
7.792,58
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν
την προσφορά τους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την 21 Αυγούστου 2017 ημέρα
Δευτέρα και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 14:00 μ.μ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα πρόσκληση, τους όρους της Ομάδας 4 όπως αναφέρονται στην αριθ. 2/2017 μελέτη της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και Ενδεικτικό
Προϋπολογισμό της εν λόγω μελέτης και σύμφωνα με την αριθ. 10695/3-5-2017 Διακήρυξη
Δημάρχου, (αναπόσπαστα μέρη της παρούσας).
Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:
1.

την τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές)

2.

την οικονομική προσφορά.

Συνοδευτικά έγγραφα της προσφοράς
3.
4.
5.

α). Απόσπασμα ποινικού μητρώου
β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 & 3 του
άρθρου 80 του Ν. 4412/2016
Ο Δήμαρχος
Βαλιώτης Ευάγγελος

