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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «άνω των ορίων» με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής για την προμήθεια «Τροφίμων για τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου 2023», 
εκτιμώμενης αξίας 106.650,76 € πλέον Φ.Π.Α. 13% ποσού 13.864,60 €,ήτοι  συνολικής αξίας 
120.515,36 € . Η προμήθεια διαιρείται στα κάτωθι τμήματα: ΤΜΗΜΑ Α: «Είδη 
Παντοπωλείου», εκτιμώμενης αξίας 58.407,01€ πλέον ΦΠΑ 13% ποσού 7.592,91€ , ήτοι 
συνολικά 65.999,92 € με CPV:15800000-6 , ΤΜΗΜΑ Β: «Είδη Οπωροπωλείου» , 
εκτιμώμενης αξίας 2.666,25€ πλέον ΦΠΑ 13% ποσού 346,61€, ήτοι συνολικά 3.012,86 € με 
CPV: 15300000-1 , ΤΜΗΜΑ Γ :«Είδη Κρεοπωλείου», εκτιμώμενης αξίας 23.182,50€ πλέον 
ΦΠΑ 13% ποσού 3.013,73€, ήτοι συνολικά 26.196,23 € με CPV: 15110000-2 και ΤΜΗΜΑ Δ: 
«Είδη Αρτοποιείου» , εκτιμώμενης αξίας 22.395,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ποσού 2.911,35€, ήτοι 
συνολικά 25.306,35 € με CPV: 15811000-6.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
portal.eprocurement.gov.gr  του ως άνω συστήματος (Α/Α  177924 ). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11η μηνός Ιανουαρίου  2023 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 .

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση 
συμμετοχής ανά τμήμα: για το ΤΜΗΜΑ Α: «Είδη Παντοπωλείου» 1.168,14 € , για το ΤΜΗΜΑ 
Β: «Είδη Οπωροπωλείου» 53,33 €, για το ΤΜΗΜΑ Γ : «Είδη Κρεοπωλείου» 463,65 € ,για το 
ΤΜΗΜΑ Δ : «Είδη Αρτοποιείου» 447,90 €.

Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης portal.eprocurement.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να  
απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: 
Ζαφείρη Ελένη,email: promitheies@dimosbyrona.gr, τηλ.: 213-2008668).
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