
      

              
                                                                 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 
ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΕΙΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, που αφορά την «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου-
Ζαχαροπλαστείου» πολυετούς διάρκειας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου 
της με αρ.19/2022 μελέτης,  προϋπολογισμού 49.163,71€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

1. Κριτήριο κατακύρωσης των συμβάσεων  ορίζεται ως κατωτέρω:

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – (Χαμηλότερη τιμή – Χ.Τ.)   

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (τιμή μονάδας), για το σύνολο των 
ειδών της προμήθειας, ως αυτές έχουν καθορισθεί στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της 
σύμβασης.

2. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV): 15612500-6: Προϊόντα αρτοποιίας, 15842300-5: Προϊόντα ζαχαροπλαστικής

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 159293

4.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : www.promitheus.gov.gr,

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 02/05/2022 και ώρα 8:00π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 24/05/2022 και ώρα 15:00μ.μ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών 31/05/2022 και ώρα 10:00π.μ.
5. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στον διαγωνισμό) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των 
ειδών της προμήθειας.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 365 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της 
προσφοράς.

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Οι συμβάσεις θα τεθούν σε ισχύ από την λήξη των υφιστάμενων συμβάσεων και θα έχουν 
ισχύ για είκοσι οχτώ (28) μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 1% επί της 
προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι ποσού 435,08€ (τετρακόσια τριάντα πέντε ευρώ και οχτώ λεπτά).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Τ.Κ.: 15234
Πληροφορίες: Κυριακή Δημητριάδου
Τηλέφωνο: 213-20 23 893
Email: k.dimitriadou@halandri.gr, 

        

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
 ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
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ΑΔΑ: ΨΗΘΡΩΗΔ-Ι4Σ



9. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η δαπάνη  για την παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου 
Χαλανδρίου.

10. Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται  μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου: 

https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-diagonismon/diakirixeis-2022.

11. Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ.

12. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΕΒΔΟΜΗ» και «ΑΜΑΡΥΣΙΑ», καθώς και στην Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Οι δαπάνες δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.    

   

                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                           ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
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