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Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της Μελέτης 29/2020.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την ηµεροµηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜ∆ΗΣ, έως και 31-12-2021.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του ∆ήµου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα
συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου) την 16-12-2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ. (ώρα λήξης
επίδοσης των προσφορών).
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολή συµµετοχής, ποσού 570,80 ευρώ [πεντακόσια εβδοµήντα ευρώ και ογδόντα λεπτά]
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να
ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας.
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα για
διάστηµα έξι (6) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στην διεύθυνση (URL) : www. korinthos.gr. Επίσης οι οικονοµικοί φορείς που επιθυµούν να συµµετέχουν
στο συνοπτικό διαγωνισµό µπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική
µορφή από το Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ. Για πληροφορίες: κ.κ.Γιαβάση Α., a.giavasi@korinthos.gr, Σαββανού Ε.
e.savanou@korinthos.gr τηλ: 2741361082, 2741361009.
Τα αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ηλεκτρονικά στα ανωτέρω e-mail.
Οι απαντήσεις σε κάθε ερώτηση θα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο www.korinthos.gr.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε µε
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Κολιάτσου 32 και Ερµού, Κόρινθος, ΤΚ 20131),το
αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού.
Η δαπάνη για την ανάθεση της εν λόγω σύµβασης ύψους 32.563,55 € (συµπ/νου Φ.Π.Α.) θα επιβαρύνει
τον κωδικό αριθµό εξόδου του προϋπολογισµού έτους 2020 µε Κ.Α. :60/6481.0001.
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας [κωδ. ΣΑ Ε938].
Η σύµβαση περιλαµβάνεται στην Πράξη «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΣ ΠΕ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2015-2016», η οποία έχει ενταχθεί στο “Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδροµής” µε βάση την απόφαση ένταξης µε αρ. πρωτ. 997 µε κωδικό ΟΠΣ 5000165.
Ο ∆ήµαρχος Κορινθίων
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