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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ  ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (2020-2021)» 
 

Ο Δήμαρχος Κιλελέρ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  
«Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου  για τις ανάγκες του Δήμου Κιλελέρ  και των φορέων  του, 
για ένα έτος (2020-2021)», προϋπολογισμού δαπάνης 44.575,78€ συμπεριλαμβανομένου του  
Φ.Π.Α. 13%, με κριτήριο κατακύρωσης: Α) για προϊόντα όπως Ελαιόλαδο, Είδη κρεοπωλείου, Είδη 
οπωροπωλείου θα λαμβάνεται υπ' όψη  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα 
παράδοσης , όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 
υπηρεσίας Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ή από το παρατηρητήριο τιμών 
κατά το χρόνο παράδοσης τους στο Δήμο. Β) Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, η κατακύρωση θα 
γίνει στον προμηθευτή (ή στους προμηθευτές) που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά , μόνο βάσει της τιμής.  

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 16/03/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ (ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Κιλελέρ, στη Νίκαια -Λάρισας, σύμφωνα με τους όρους και 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄ αριθμ. 2563/14-2-2019 μελέτης . 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις 
προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, κοινοπραξίες προσφερόντων, καθώς και 
συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών.  

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη 
συγκεκριμένη προμήθεια εγγράφως έως (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών.  
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της 
ιστοσελίδας του Δήμου Κιλελέρ  www.kileler.gov.gr 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στα γραφεία  της Οικονομικής  Υπηρεσίας 
του Δήμου, Τμήμα Προμηθειών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2413507224). 
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