
  

                 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΓΖΜΟ   ΒΟΛΒΖ   

 

  

ηαςπόρ, 23/02/2017 
Απ. Ππωη.  3127 

 
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ   

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ  ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΣΗΖ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ  ΟΚΠΑΠ ΚΑΗ 

ΓΑΛΑΣΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ  ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ  

Ο Γήμαπσορ Βόλβηρ 

 

 

πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε 
αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν « Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηελ ζίηηζε 
παηδηθψλ ζηαζκψλ ηνπ ΟΚΠΑΠ θαη γάιαηνο γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ Γήκνπ 
Βφιβεο γηα έλα έηνο, πξνυπνινγηζκνχ  50.792,20  εςπώ κε ην Φ.Π.Α. Κξηηήξην γηα ηελ 
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 86 ηνπ Ν.4412/2016, ρακειφηεξε ηηκή 
φπσο εθθξάδεηαη κε ην μεγαλύηεπο δηλ. ποζοζηό έκπηωζηρ επί ηοιρ εκαηό (%) ανά 
είδορ ή  ενιαίο ζηελ λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ 
είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν 
πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηνπ ηκήκαηνο εκπνξίνπ θαη ηνπξηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.3438/2006. Γηα ηα ππφινηπα είδε πνπ δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζην δειηίν, ην πνζνζηφ έθπησζεο εθιακβάλεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
έθπησζεο % ζηελ ελδεηθηηθή ηηκή θάζε είδνπο. 
1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ: 
Αλαζέηνπζα αξρή : Γήκνο Βφιβεο 
Δίδνο αλαζέηνπζαο αξρήο: Ο.Τ.Α. 
Έδξα: Σηαπξφο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο 
Ταρ.Κσδ.: 57014 
Τει.: 23973-30221,220,200 
Telefax: 23970-65600  
E-mail: ekourti4@gmail.com 
Ιζηνζειίδα: www.dimosvolvis.gr 
2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Δίλαη δπλαηή ε κε ειεθηξνληθφ κέζν ειεχζεξε, άκεζε θαη 
πιήξεο πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ζηα ινηπά 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ , www.dimosvolvis.gr , φπνπ 
είλαη αλαξηεκέλα ηα ζρεηηθά έγγξαθα. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ 
γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ΚΗΜΓΗΣ 
θαζψο θαη απφ ην Τκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα 
ηειέθσλα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
3. Κωδικόρ NUTS κύπιος ηόπος παπάδοζηρ ηηρ ππομήθειαρ: 
Κσδηθφο NUTS: 3 (2013) –EL522-0703 
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4. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: K.A. -Καηηγοπίερ –Ομάδερ-CPV 

Κ.Α 
πποϋπολογιζμού 

ΟΜΑΓΔ ΔΗΓΟ 
ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ        

(ζε €) 
  

CPV 
(Kωδικόρ 
Απιθμόρ 

Διδών  για 
ηιρ Γημόζιερ 
ςμβάζειρ) 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α: 
ΣΡΟΦΗΜΑ, 
ΦΟΡΔΑ: 
ΟΚΠΑΠ           

02.60.6481.02   Α1 Δίδε θξενπσιείνπ  5.772,04   15100000-9 

  Α2 Γάια 1.039,60   15511000-3 

  
Α3 

Λνηπά 
Γαιαθηνκηθά 3.932,06   15500000-3 

  Α4 Δίδε αξηνπνηείνπ 2.172,23   15811000-6 

  

Α5 

Δίδε  
νπσξνιαραλνπσ-
ιείνπ  6.097,76   15300000-1 

  
Α6 

Δίδε  
παληνπσιείνπ 11.285,92   15800000-6 

    ΤΝΟΛΟ  ΦΟΡΔΑ   30.299,61     

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β: 
ΓΑΛΑ,  ΦΟΡΔΑ: 
ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ           

02.15/20/30/35.  
6061.0001 Β1 Γάια 20.492,59   15511000-3 

    ΤΝΟΛΟ  ΦΟΡΔΑ   20.492,59     

  
  

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ 
Α+Β 50.792,20     

5. Πποζθοπέρ: Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο θαη κία ή πεξηζζφηεξεο 
νκάδεο αιιά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη ησλ πνζνηήησλ ηνπο ζε θάζε νκάδα θαη φρη γηα 
κέξνο ηνπο.(άξζξν 59 Ν.4412/2016) 
6. Υπόνορ παπάδοζηρ ππομήθειαρ  
Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θνξέα ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο 
κεγάιεο πνζφηεηαο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ. Με ηελ παξαιαβή ηεο εληνιήο κέζσ 
ηειενκνηνηππίαο ν πξνκεζεπηήο νθείιεη εληφο δχν εξγάζηκσλ εκεξψλ λα παξαδψζεη ηα 
πιηθά. Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη γηα έλα έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. (2017-2018). 
7. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή 
ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία ηξνθίκσλ. Οη ιφγνη 
απνθιεηζκνχ πξνβιέπνληαη ζην άξζξνπ 13 ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο,  ζρεηίδνληαη κε  
πνηληθέο θαηαδίθεο, κε ηε κε θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ην 
θξηηήξην επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο δηαθήξπμεο ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  
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8. Διδικοί όποι εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ:  
Τφπνο παξάδνζεο γηα ηα ηξφθηκα ηεο ζίηηζεο νξίδνληαη  νη Παηδηθνί Σηαζκνί  Σηαπξνχ θαη 
Αζπξνβάιηαο γηα ηνλ ΟΚΠΑΠ ελψπηνλ ηεο θαζνξηζκέλεο επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ 
θνξέα. Τφπνο παξάδνζεο γηα ην γάια νξίδνληαη ηα Ακαμνζηάζηα Σηαπξνχ θαη 
Αζπξνβάιηαο γηα ηνλ Γήκν Βφιβεο ελψπηνλ ηεο θαζνξηζκέλεο επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ 
θνξέα. Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεη ςπθηηθνχο ζαιάκνπο 
ζπληήξεζεο ησλ θηαιψλ γάιαθηνο πνπ ζα παξαδνζνχλ ζηα ζεκεία παξάδνζεο. Τελ 
επζχλε ζπληήξεζεο ησλ παξαπάλσ ζαιάκσλ έρεη ν αλάδνρνο θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε 
αληηθαηάζηαζήο ηνπο ζε πεξίπησζε βιάβεο ή κε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο. 
9. Παπαλαβή πποζθοπών: Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4412/2016, ζην Σηαπξφ Θεζζαινλίθεο, ζηελ αίζνπζα Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ,  ηην 
9/03/2017, ημέπα Πέμπηη κε  ψξα ιήμεο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ ηελ 11.30 π.μ.  Μεηά ηε 
ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο 
Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 
10. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών:  
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ, γηα 
δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Μπνξεί λα 
δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ρξνληθή παξάηαζε θαηά ηξεηο κήλεο ηεο ηζρχνο 
πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4412/2016. 
11. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Διιεληθή 
12. Υπημαηοδόηηζη:  
Η παξνχζα ζχκβαζε γηα ην Γήκν Βφιβεο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηδίνπο πφξνπο θαη βαξχλεη 
ηνπο θσδηθνχο 02.15/20/30/35.6061.0001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2017 ηνπ Γήκνπ (ππ’ αξηζ. 
54/2017 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο θαη ηε 
δηάζεζε ηεο πίζησζεο) θαη ζα πξνβιεθηεί ην ππφινηπν ηεο ζχκβαζεο ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ 2018. Η ζχκβαζε γηα ηνλ ΟΚΠΑΠ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 
επξσπατθνχο(ΔΣΠΑ) θαη εζληθνχο πφξνπο θαη βαξχλεη ηνπο θσδηθνχο 02.60.6481.02 ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ 2017 ηνπ ΟΚΠΑΠ (ππ’ αξηζ. 5/2017 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ) 
θαη ζα πξνβιεθηεί ην ππφινηπν ηεο ζχκβαζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 2018. 
13. Δνζηάζειρ: Σε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 
πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 
πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο 
δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ 
θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα 
ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.  
14. Γημοζιεύζειρ: Τν ζπλνιηθφ θείκελν ηεο  δηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗΣ θαη ζην 
site ηνπ Γήκνπ www.dimosvolvis.gr .  
 
 
 

       Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                        
                                                                και με ηην απ.233/2015 απόθαζη ηος 

                                Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 
 

                       
                                                                        ΓΔΜΔΡΣΕΖ  ΓΔΩΡΓΗΟ     
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