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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμαρχος Σάμης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 

νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, είδη αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την 

λειτουργία του κυλικείου Μύρτου για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 

σύμβασης ανάθεσης και έως τον Οκτώβριο του 2020 (31-10-2020)»  

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 86 του 

Ν.4412/2016 . Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό 

των 167.195,41 ευρώ με Φ.Π.Α. 13  % και 24% και 145.074,18€ χωρίς ΦΠΑ  13% και 24%. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό 2% της 

προεκτιμώμενης δαπάνης εκτός τον ΦΠΑ, έκαστης Ομάδας και συνολικά 2.901,49€ για το 

σύνολο των 6 Ομάδων , με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που περιλαμβάνεται στην 

υπ'αριθμ. 11/2020 μελέτη και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της διακήρυξης 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ(Α/Α Συστήματος:93520) με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 1
η 

 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59:00 μ.μ. 

σε ηλεκτρονικό φάκελο. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνεταιρισμοί και 

ενώσεις προμηθευτών, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία ομάδα 

είτε  για περισσότερες ομάδες είτε και για το σύνολο των ομάδων, για τη συνολική όμως 

προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας, επί ποινή αποκλεισμού . 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης από 

την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σάμης (http://www.sami.gov.gr/) καθώς επίσης και 

οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δήμο Σάμης 

(πληροφ. κ.Καράμαλη Φωτεινή τηλ.: 26740-22640, Fax : 26740-23063, e-mail: fkaramali@sami.gov.gr  
 

 
 

Σάμη  15/06/2020 

O Δήμαρχος Σάμης 
 

 

            Μονιάς-Νέτης Γεράσιμος  
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