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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 
 
 Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο 
 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020, συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 38.036,90 € με Φ.Π.Α, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016. 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις  17 / 11 / 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. 
(ημερομηνία  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών), στα γραφεία του Δήμου 
ΝΕΜΕΑΣ (Λ. Παπακωνσταντίνου 39Β, ΤΚ 20500) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής 
διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως συντάχθηκαν 
από υπαλλήλους του Δήμου. 
Στο διαγωνισμό  μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα,  ενώσεις 
προσφερόντων που υποβάλουν κοινή προσφορά, κοινοπραξίες προσφερόντων, καθώς και 
συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών. 
Κάθε προμηθευτής μπορεί να υποβάλει προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες / ή και  
υποομάδες ειδών που περιλαμβάνονται στην παρούσα. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δοθεί 
προσφορά υποχρεωτικά για όλα τα είδη της κάθε ομάδας/υποομάδας, στην οποία επιθυμεί 
να συμμετέχει κάθε διαγωνιζόμενος. 
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά και μέχρι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τις 
 διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.  

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της προκήρυξης και 
στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Νεμέας 
www.nemea.gr 
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να παραλάβουν προσερχόμενοι στα γραφεία του Δήμου Νεμέας (Λ. 
Παπακωνσταντίνου 39Β, ΤΚ 20500, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες- τηλ. 2746360122 ) 
και η αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία είναι η Κα Παπαδά Γεωργία. 
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