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 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ  ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ  ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ: 
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ 
ΒΟΛΒΖ (ΟΚΠΑΠ)   ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ  ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 
 

Ο Γήμαπσορ Βόλβηρ πποκηπύζζει ππόσειπο μειοδοηικό διαγυνιζμό με 
ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ για ηην ππομήθεια ηποθίμυν, για ηην κάλςτη αναγκών ηος 
Ν.Π.Γ.Γ: Οπγανιζμόρ Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ Αλληλεγγύηρ και Παιδείαρ Γήμος 
Βόλβηρ (ΟΚΠΑΠ) για ένα έηορ από ηην ςπογπαθή  ηηρ ζύμβαζηρ, ζςνολικού 
πποϋπολογιζμού 40.887,85 € ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α ζύμθυνα με ηην απ. 
46/2015 ζςνηασθείζα μελέηη ηηρ Οικονομικήρ Τπηπεζίαρ Γήμος Βόλβηρ. 

 Κπιηήπιο καηακύπυζηρ θα είναι  ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό έκπηυζηρ επί ηοιρ 
εκαηό (%) ανά είδορ ή  ενιαίο ζηην  νόμιμα διαμοπθούμενη κάθε θοπά μέζη ηιμή 
λιανικήρ πώληζηρ ηος είδοςρ ηην ημέπα παπάδοζηρ, όπυρ αςηή πποκύπηει από ηο 
εκάζηοηε εκδιδόμενο δεληίο πιζηοποίηζηρ ηιμών ηος ημήμαηορ εμποπίος και ηοςπιζμού 
ηηρ Γιεύθςνζηρ Ανάπηςξηρ ηηρ Πεπιθεπειακήρ Δνόηηηαρ Θεζζαλονίκηρ ηηρ 
Πεπιθέπειαρ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 13 ηος 
Ν.3438/2006.Για ηα ςπόλοιπα είδη πος δεν πεπιλαμβάνονηαι ζηο δεληίο ηο ποζοζηό 
έκπηυζηρ κπιηήπιο είναι ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό έκπηυζηρ % ζηην ενδεικηική ηιμή 
κάθε είδοςρ. Η ππομήθεια ηυν ειδών θα είναι ημημαηική ανάλογα με ηιρ αληθινέρ 
ανάγκερ ηος θοπέα.  

Ο διαγυνιζμόρ θα διεξασθεί ζηο Γημοηικό Καηάζηημα ηαςπού, Γήμος Βόλβηρ, 
ζηο  Σμήμα Ππομηθειών ,  ηην 8/12/2015 , ημέπα Σπίηη και ώπα από 10 π.μ. μέσπι 11 
π.μ. (ώπα λήξηρ παπάδοζηρ πποζθοπών), ενώπιον ηηρ απμόδιαρ Δπιηποπήρ 
διεξαγυγήρ διαγυνιζμών. 
               Η εγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό είναι ποζού 2% ηηρ 
ενδεικηικά πποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ κάθε καηηγοπίαρ ή ομάδαρ συπίρ Φ.Π.Α., 
ζύμθυνα με ηο άπθπο 26 ηος ΔΚΠΟΣΑ. Για ζςμμεηέσονηερ πος ενδιαθέπονηαι για 
παπαπάνυ από μία ομάδα ή καηηγοπία, η εγγύηζη  πος θα ππέπει να πποζκομιζηεί 
θα είναι ηο άθποιζμα ηυν επιμέποςρ ομάδυν ή καηηγοπιών. Η εγγςηηική επιζηολή 
ζςμμεηοσήρ απεςθύνεηαι προς το Γήμο Βόλβης, ο οποίορ διενεπγεί ηο διαγυνιζμό 
για ηο νομικό ηος ππόζυπο. 

Οι δαπάνερ δημοζίεςζηρ ηηρ διακήπςξηρ, βαπύνοςν ζε κάθε πεπίπηυζη ηον 
ππομηθεςηή πος ανακηπύσθηκε ανάδοσορ με ηη διαδικαζία, με ηην πποζκόμιζη ηυν 
νόμιμυν παπαζηαηικών (παπ. 3, απ. 4, Ν. 3548/2007 όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο απ. 
46 ηος Ν. 3801/2009). 



ηη δημοππαζία γίνονηαι δεκηοί Έλληνερ και αλλοδαποί ππομηθεςηέρ, 
ζςνεηαιπιζμοί, ενώζειρ ππομηθεςηών. Κάθε ενδιαθεπόμενορ μποπεί να δώζει 
πποζθοπά για μία ή πεπιζζόηεπερ καηηγοπίερ ή ομάδερ αλλά για ηο ζύνολο ηυν ειδών 
ηηρ ομάδαρ ή καηηγοπίαρ και όσι για μέπορ αςηήρ. 

Πλήπερ κείμενο ηηρ διακήπςξηρ με ηοςρ όποςρ και ηιρ πποϋποθέζειρ θα είναι ζηη 
διάθεζη ηυν ενδιαθεπομένυν ζηο γπαθείο ηος ημήμαηορ ππομηθειών ηος Γήμος, ζηην 
ιζηοζελίδα ηος Γήμος Βόλβηρ www.dimosvolvis.gr καθώρ και αναπηημένο ζηην 
ηλεκηπονική πλαηθόπμα ηος ΚΗΜΓΗ.  
                                                                        

                             τασρός , 30/11/2015     

                                                                     O Γήμαρτος 
                                   και με απόυασή τοσ (ΑΓ 233/2015) 

O ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 
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