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1. Η Περιφέρεια Στ. Ελλάδος-Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις 
ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Βοιωτίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς  τους Απόρους 
(Τ.Ε.Β.Α.), με σκοπό τη διανομή τους στους ωφελούμενους του Προγράμματος. 

2. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των   162.073,64 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 13% & 24%  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 140.175,70 €  ΦΠΑ : 21.897,85  €). 

3. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 
σύμφωνα με το άρθρο 1.3. της διακήρυξης. 

4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(Τ.Ε.Β.Α.). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Κωδ. ΣΑ Ε0938. Η δημόσια δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στο Π.Δ.Ε. με ενάριθμο 2016ΣΕ09380013. 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 02.071.9475 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2021.   

5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, 
στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

6. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΤΜΗΜΑ Α : ΤΡΟΦΙΜΑ-  προϋπολογισμού 120.645,64 € (με 13% ΦΠΑ)  ΤΜΗΜΑ Β : 
ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ συνολικού προϋπολογισμού 41.428,40 € (με 24% Φ.Π.Α) Προσφορές υποβάλλονται 
για το σύνολο των ποσοτήτων και των δύο (2) Τμημάτων  

7. Δικαίωμα συμμετοχής Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης. 
8. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 5/2/2021 ημέρα 

Παρασκευή  και ώρα  15:00 μ.μ. 
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:  Στις 11/2/2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
10:00 π.μ.  

9. Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
που θα καλύπτει το ένα (1) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού, χωρίς τον Φ.Π.Α., με ανάλογη 
στρογγυλοποίηση, ήτοι χίλια τετρακόσια ένα  ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά   (1.401,75€). 

10. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο στις διακήρυξης α) αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 21-1-2021 (ΑΔΑΜ: 
21PROC008030348), β) η περίληψη της στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και στον ελληνικό τύπο γ)  στην ιστοσελίδα της Π.Στ.Ε. 
στη Διεύθυνση: http:// www.pste.gov.gr και δ) στον πίνακα ανακοινώσεων της ΠΕΒ 

11. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ : Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της Διακήρυξης. 
12. Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού 

(διακήρυξη κ.λπ.) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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