ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Κυπαρισσία 21/12/2017
Αρ. Πρωτ. 27118

ΠΡΟΣ
κ.κ. Εμπόρους-Καταστηματάρχες των ακόλουθων ειδών παντοπωλείου,
κρεοπωλείου και ζαχαροπλαστικής
Ο Δήμος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί τα ακόλουθα είδη διατροφής, τις
εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής και
ευθύνης του, για την ενίσχυση των απόρων οικογενειών της χωρικής αρμοδιότητάς
του :
ΠΡ/ΣΜΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε τμχ

ΒΑΡΟΣ σε kg

ΤΙΜΗ/ΤΜΧ* ή ΚΙΛΟ**

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
281

2

2,50**

1.405,00

349

0,60*

209,40

349

0,60*

209,40

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ

ΜΥΖΗΘΡΑ (τριμμένη)

144

8,50**

1.224,00

ΦΕΤΑ

183

8,00**

1.464,00

174

6,00*

1.044,00

6,00*

1.224,00

2,80*

540,40

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
συσκ των 500 γρ (348)
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ
204

ΚΡΑΣΙ

193

193 μπ σε συσκ
του 1,5 kg
ΣΥΝΟΛΟ

7.320,20

Τα προϊόντα θα είναι παραδοτέα την 28 η Δεκεμβρίου 2017 ώρα 9.00 το πρωί,
συσκευασμένα όπως παραγγελθούν, στο Δημ. Κατάστημα Φιλιατρών.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί: α) H υπ’
αριθμ. 349/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 6ΤΕΒΩΗΕΣ29 και β) H βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της
ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ
80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης
πίστωσης με α/α 757 αρ. Πρωτ.27091/21.12.2017, ΑΔΑ:ΨΗ2ΜΩΗΕ-6ΘΝ
και ΑΔΑΜ: 17REQ002471659.

Για τις συμβάσεις προμηθειών άνω του ποσού των 2.500,00 € απαιτείται η
προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών, προς απόδειξη της μη συνδρομής των
λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, μαζί με την προσφορά σας :
α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (για όλα τα μέλη της εταιρείας αν πρόκειται Ε.Π.Ε. ,
Ο.Ε. , Ε.Ε και Α.Ε.) ή αντίγραφο ταυτότητας για αυτεπάγγελτη αναζήτηση.
β. Φορολογική ενημερότητα και
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016 ).
δ. Καταστατικό (για τις εταιρείες).
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις σχετικές προσφορές σας με αναλυτική
αναφορά τιμής τόσο κατά είδος και συσκευασία με και χωρίς Φ.Π.Α. όσο και στο
σύνολο της προσφερόμενης ποσότητας, για τις ανωτέρω προμήθειες μέχρι και την
22/12/2017 ώρα 12.00 το μεσημέρι στο Δημ. Κατ/μα Φιλιατρών (υπόψη κ.
Φωτ. Στυλιανού).

Ο Δήμαρχος Τριφυλίας
Παναγιώτης Κατσίβελας

