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πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ 
εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν « Ππομήθεια ηποθίμων για ηην ζίηιζη παιδικών ζηαθμών ηος 
ΟΚΠΑΠ και γάλαηορ για ηο επγαηοηεσνικό πποζωπικό Γήμος Βόλβηρ και σολικών Δπιηποπών 
για ένα έηορ», ζςνολικού πποϋπολογιζμού 57.829,79 €. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο Σύκβαζεο είλαη ε 
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ην μεγαλύηεπο δηλ. ποζοζηό 
έκπηωζηρ επί ηοιρ εκαηό (%) ζηην ηιμή ηος είδοςρ ζηελ λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή 
ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο, όπσο απηή πξνθύπηεη από ην εθάζηνηε 
εθδηδόκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκώλ ηνπ ηκήκαηνο εκπνξίνπ θαη ηνπξηζκνύ ηεο Γηεύζπλζεο 
Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.3438/2006.Γηα ηα ππόινηπα είδε πνπ δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζην δειηίν, ην πνζνζηό έθπησζεο εθιακβάλεηαη σο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 
έθπησζεο % ζηελ ελδεηθηηθή ηηκή θάζε είδνπο. Τν θξηηήξην αλάζεζεο ζα εθαξκνζηεί ζε θάζε ππνηκήκα 
θαη ζε θάζε ηκήκα πνπ δελ ρσξίδεηαη ζε ππνηκήκαηα.Η ππομήθεια ηων ειδών θα είναι ημημαηική 
ανάλογα με ηιρ αληθινέρ ανάγκερ ηων θοπέων. 
1. Αναθέηοςζα Απσή και ηοισεία επικοινωνίαρ-Αναθέηονηερ Φοπείρ: 
Α) Αλαζέηνπζα αξρή θαη Φνξέαο γηα ηελ πξνκήζεηα Τκήκαηνο Β: Γήκνο Βόιβεο, 
 Δίδνο αλαζέηνπζαο αξρήο: Ο.Τ.Α. 
Έδξα: Σηαπξόο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο, Ταρ.Κσδ.: 57014 
Τει.: 23973-30221,220,200 ,Telefax: 23970-65600  
E-mail: promithies.dimosvolvis@gmail.com , Ιζηνζειίδα: www.dimosvolvis.gr 
Β) ΟΚΠΑΠ :Φνξέαο γηα ηελ πξνκήζεηα Τκήκαηνο Α 
Γ) Σρνιηθή Δπηηξ. Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γ. Βόιβεο: Φνξέαο γηα ηελ πξνκήζεηα Τκήκαηνο Γ 
Γ) Σρνιηθή Δπηηξ. Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γ. Βόιβεο:Φνξέαο γηα ηελ πξνκήζεηα Τκήκαηνο Γ 
2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Δίλαη δπλαηή ε κε ειεθηξνληθό κέζν ειεύζεξε, άκεζε θαη πιήξεο 
πξόζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ , 
www.dimosvolvis.gr , όπνπ είλαη αλαξηεκέλα ηα ζρεηηθά έγγξαθα. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ αθόκα, 
λα ιάβνπλ γλώζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ΚΗΜΓΗΣ θαζώο 
θαη από ην Τκήκα Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηα ηειέθσλα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
3. Κωδικόρ NUTS κύπιος ηόπος παπάδοζηρ ηηρ ππομήθειαρ: 
Κσδηθόο NUTS: 3 (2013) –EL522 
4. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: K.A. -Σμήμαηα –Τποημήμαηα-CPV 
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02.60.6481.02   
Α/Α1 

Δίδε 
θξενπσιείνπ  6.287,89 15100000-9 

  Α/Α2 Γάια 1.050,90 15511000-3 

  
Α/Α3 

Λνηπά 
Γαιαθηνκηθά 5.552,82 15500000-3 

  
Α/Α4 

Δίδε 
αξηνπνηείνπ 1.853,20 15811000-6 

  

Α/Α5 

Δίδε  
νπσξνιαραλν
πσ-ιείνπ  5.210,08 15300000-1 

  
Α/Α6 

Δίδε  
παληνπσιείνπ 13.090,49 15800000-6 

  
  

ΤΝΟΛΟ  
ΦΟΡΔΑ   33.045,37   

ΣΜΗΜΑ Β: ΓΑΛΑ,  
ΦΟΡΔΑ: ΓΗΜΟ 

ΒΟΛΒΗ         

02.15/20/30/35.  
6061.0001 Β Γάια 18.773,28 15511000-3 

 
 

ΤΝΟΛΟ  
ΦΟΡΔΑ   18.773,28 

 ΣΜΗΜΑ Γ: ΓΑΛΑ,  
ΦΟΡΔΑ: 
ΥΟΛΙΚΗ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ Γ Γάια 4.161,56 15511000-3 

 
 

ΤΝΟΛΟ  
ΦΟΡΔΑ   4.161,56 

 ΣΜΗΜΑ Γ: ΓΑΛΑ,  
ΦΟΡΔΑ: 
ΥΟΛΙΚΗ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙ
Α ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ Γ Γάια 1.849,58 15511000-3 

  
  

ΤΝΟΛΟ  
ΦΟΡΔΑ   1.849,58   

  

  

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 
ΣΜΗΜΑΣΩΝ 
Α-Γ 57.829,79   

 
Αναλςηικά οι ποζόηηηερ για κάθε είδορ ζε κάθε ςποημήμα και ημήμα και ηο ημήμα πποαίπεζηρ 
 για ηο Σμήμα Β αναγπάθονηαι ζηην απ. 46/2019 μελέηη.  
5. Πποζθοπέρ:  
Κάζε ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα δώζεη πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζόηεξα ππνηκήκαηα ή ηκήκαηα αιιά 
γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ηνπ ππνηκήκαηνο ή ηκήκαηνο θαη όρη γηα κέξνο απηνύ. (άξζξν 59 
Ν.4412/2016). 
6. Υπόνορ παπάδοζηρ ππομήθειαρ  
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ηα πιηθά ησλ ηκεκαηηθώλ παξαδόζεσλ κέζα ζε δύν(2) ην 
αξγόηεξν κέξεο από ηελ παξαγγειία ( πξνθνξηθή ή έγγξαθε). Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη γηα 
έλα έηνο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. (2019-2020). 
7. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο 
απηώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 2.2.1 ηεο δηαθήξπμεο. Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ από ηε ζύλαςε δεκόζηαο 
ζύκβαζεο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2.2 ηεο  δηαθήξπμεο.  
8. Διδικοί όποι εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ:  
Τόπνο παξάδνζεο γηα ηα ηξόθηκα ηεο ζίηηζεο νξίδνληαη  νη Παηδηθνί Σηαζκνί  Σηαπξνύ θαη Αζπξνβάιηαο 
γηα ηνλ ΟΚΠΑΠ ελώπηνλ ηεο θαζνξηζκέλεο επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ θνξέα. Τόπνο παξάδνζεο γηα ην 
γάια νξίδνληαη  ηα Ακαμνζηάζηα Σηαπξνύ θαη Αζπξνβάιηαο γηα ηνλ Γήκν Βόιβεο ελώπηνλ ηεο 
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θαζνξηζκέλεο επηηξνπήο παξαιαβήο ησλ θνξέσλ. Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 
δηαζέζεη ςπθηηθνύο ζαιάκνπο ζπληήξεζεο ησλ θηαιώλ γάιαθηνο πνπ ζα παξαδνζνύλ ζηα ζεκεία 
παξάδνζεο. Τελ επζύλε ζπληήξεζεο ησλ παξαπάλσ ζαιάκσλ έρεη ν αλάδνρνο θαζώο θαη ηελ 
ππνρξέσζε αληηθαηάζηαζήο ηνπο ζε πεξίπησζε βιάβεο ή κε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο. 
9. Παπαλαβή πποζθοπών: Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, ζην 
Σηαπξό , ζην θηίξην όπνπ ζηεγάδεηαη ε Οηθνλνκηθή Υπεξεζία, ηην 16/09/2019, ημέπα Γεςηέπα και ώπα 
9:30 π.μ , ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα παξαιαβήο πξνζθνξώλ. Μεηά  ζα μεθηλήζεη ε 
δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ . 
 10. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών:  
Οη ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο γηα δηάζηεκα ηξηώλ (3) 
κελώλ από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξόλν ηζρύνο 
κηθξόηεξν από ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπόκελν απνξξίπηεηαη. Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα 
παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθόζνλ ηνύην δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ από ηε ιήμε ηεο, κε 
αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. 
11. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Διιεληθή 
12. Υπημαηοδόηηζη:  
Η δαπάλε ζα θαιπθζεί από αλάινγεο πηζηώζεηο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ: Οξγαληζκόο 
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγύεο θαη Παηδείαο Γήκνπ Βόιβεο από ηνλ θσδηθό εμόδσλ Κ.Α. 
02.60.6481.02 «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα  ζίηηζε παηδηθώλ ζηαζκώλ από ( από 25/07/2019 έσο 
31/12/2019)» πνζνύ 10.000,00 € γηα ην 2019 θαη ζα πξνβιεθηεί αλάινγα γηα ην 2020 πνζό ππόινηπν 
ηεο ζύκβαζεο . 
 Γηα ην Γήκν ε δαπάλε ζα θαιπθζεί από ηνπο Κ.Α. 02.15/20/30/35.6061.0001 ζπλνιηθνύ πνζνύ 
5.620,44 € (1.820,44/3.500,00/0/300,00 € αληίζηνηρα) γηα ην 2019 κε πηζαλή ελίζρπζε θσδηθώλ κε πνζά 
( ελεξγνπνίεζε  ηεο πξναίξεζεο , θ.α.) θαη ζα πξνβιεθηεί αλάινγα γηα ην 2020 πνζό ππόινηπν ηεο 
ζύκβαζεο. Γηα ηηο Σρνιηθέο Δπηηξνπέο  ε δαπάλε ζα πιεξσζεί από επηρνξήγεζε . 
13. Δνζηάζειρ: Σε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 
πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο ζηνλ 
ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα. Η έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ 
εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην 
ΚΗΜΓΗΣ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο 
πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξώλ. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη, ελώπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Γηα ην παξαδεθηό ηεο 
άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβόινπ ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 127 ηνπ λ. 4412/2016.   
14. Γημοζιεύζειρ: Τν ζπλνιηθό θείκελν ηεο  δηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗΣ , ζην site ηνπ Γήκνπ 
www.dimosvolvis.gr   θαη ζε κία εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα.  
15. Σποποποίηζη ζύμβαζηρ : Η ζύκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα 
απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο, κόλν ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ 
άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηόπηλ γλσκνδόηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
 
 
 
 

       Ο ΓΗΜΑΡΥΟ                                                                        
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http://www.dimosvolvis.gr/
ΑΔΑ: 6ΡΩΨΩ9Ω-Ε21




		2019-09-03T09:01:12+0300
	Athens




