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ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

             Ο Δήμαρχος Πετρούπολης προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, δια υποβολής σφραγισμένων 
προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις των: Ν. 2286/95, 
Ν.3463/06, Ν. 3852/10, Π.Δ. 60/07 και Υ.Α. 11389/93 όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν, 
για την ανακήρυξη μειοδότη για την προμήθεια τροφίμων (είδη κρεοπωλείου – γάλα εργαζομένων) για τις 
ανάγκες του Δήμου ως εξής΅
Ομάδα Α Είδη κρεοπωλείου € 25.182,00 χωρίς Φ.Π.Α.
Ομάδα Β Γάλα πλήρες και ημιαποβουτυρωμένο € 69.913,50χωρίς Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 28 Απριλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στον 1ο όροφο του 
Δημαρχείου Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78.  
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: την ίδια ημέρα και ώρα όπως παραπάνω αναφέρεται.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την  προμήθεια σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις.
Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των € 107.457,92  με το Φ.Π.Α., θα 
χρηματοδοτηθεί δε από πιστώσεις του οικονομικού έτους 2014 και 2015 του Δήμου Πετρούπολης. 
Τόπος παράδοσης:   Πετρούπολη.
Γλώσσα : Ελληνική
Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της τιμής της εκάστοτε ομάδας 
τροφίμων στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας (με το Φ.Π.Α.)
Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 της 
διακήρυξης του διαγωνισμού.
Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 18/03/2014.
Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 20/03/2014.
Όλα τα στοιχεία της διακήρυξης και της μελέτης με αριθμό 12/2014 βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου, στο
Τμήμα Προμηθειών, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. 13231 αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Πέγκας Γεώργιος τηλ. 213 
2024409 ώρες 9:00 έως 15:00, καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου: www.petroupoli.gov.gr.
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