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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016,

                                                  ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΘΕΜΑ:   ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   “  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ    

Σχετικά με τον δημοσιευμένο συνοπτικό διαγωνισμό με αριθ. διακήρυξης            
24368/16284/ 8-11-2017 ΑΔΑΜ 17PROC002209745 για την προμήθεια τροφίμων για την 
λειτουργία του προγράμματος σίτισης των τμημάτων της διεύθυνσης προσχολικής 
αγωγής του Δήμου Περάματος.

Σας ενημερώνουμε ότι αφού είχαν προηγηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες, έχει οριστεί
ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η  Τετάρτη 22/11/2017

Μετά και από διευκρινιστικές ερωτήσεις από οικονομικούς φορείς διαπιστώθηκε ότι στην
κατηγορία τροφίμων (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: Φ.Π.Α. 24%) υπάρχει λάθος της μελέτης στην
άθροιση της συγκεκριμένης ομάδας  (σύνολο ειδών παντοπωλείου με ΦΠΑ 24% βάση 
μελέτης 6.091,77 χ ΦΠΑ = 7.553,79).  Ενώ το σωστό για την εν λόγω ομάδα για το σύνολο 
των ειδών είναι 6.564,77 χ ΦΠΑ = 8.140,31

Προκύπτει μια διαφορά για επιπλέον 586,52 που έχει επίπτωση σε όλη την διαδικασία 
του διαγωνισμού και διαμορφώνει και τελικό διαφορετικό ποσό από αυτό που διεξάγεται ο 
διαγωνισμός.

Λόγω του άνω λάθους προτείνεται  η επανάληψη του διαγωνισμού εξ αρχής σύμφωνα
με το άρθρο 106  παρ. 3 του Ν. 4412/2016

Δεδομένης της προτεινόμενης επανάληψης εξ αρχής του διαγωνισμού και παίρνοντας 
υπόψιν το με αριθ. πρωτ. 24481/16271/9-11-17 υπηρεσιακό της Διευθύντριας Προσχολικής 
Αγωγής Κ. Δικαστοπούλου για προσαρμογή των ειδών τροφίμων σύμφωνα με την 
υγειονομική διάταξη Υ1α/Γ.Π.ΟΙ.Κ76785 του υγείας ΦΕΚ 3758Β/25-10-17 

Προτείνεται η επανάληψη του διαγωνισμού από το αρχικό στάδιο (μελέτη) και 
προσαρμογή της Μελέτης εκτός της διόρθωσης στο διαπιστωμένο σφάλμα να γίνει και 
προσαρμογή στα είδη σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη

                                                                        
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Δεντόπουλος Ιωάννης 

2) Χατζηϊωαννίδης Εμμανουήλ 

      3)  Σαλπέα Κυριακή  

ΑΔΑ: Ω7ΕΣΩΞΔ-ΔΧΘ


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 17/11/2017
	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 25091/16726
	ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	Μετά και από διευκρινιστικές ερωτήσεις από οικονομικούς φορείς διαπιστώθηκε ότι στην κατηγορία τροφίμων (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: Φ.Π.Α. 24%) υπάρχει λάθος της μελέτης στην άθροιση της συγκεκριμένης ομάδας (σύνολο ειδών παντοπωλείου με ΦΠΑ 24% βάση μελέτης 6.091,77 χ ΦΠΑ = 7.553,79). Ενώ το σωστό για την εν λόγω ομάδα για το σύνολο των ειδών είναι 6.564,77 χ ΦΠΑ = 8.140,31

		2017-11-21T13:46:52+0200
	Athens




