
 

 

                    ταυρόσ 25-02-2022 

                    Α.Π.: 3051 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠ’ ΑΡ. 1/2022 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  
ΑΡΙΘ. ΤΣΗΜΑΣΟ (ΕΗΔΗ): 155321 

 

Ο Διμοσ Βόλβθσ προκθρφςςει ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ για τθν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΙΣΙΗ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΓΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ ΔΤΟ (2) ΕΣΗ», με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει  τιμισ (προςφορά με ποςοςτό ζκπτωςησ). 

Η ςυνολική εκτιμϊμενη αξία τησ ςφμβαςησ (ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ προαίρεςησ) ανζρχεται ςτο 

ποςό των 118.540,18 € πλζον ΦΠΑ 13% ποςοφ 15.410,22€, ήτοι η ςυνολική δαπάνη ανζρχεται ςτο ποςό των 

133.950,40 €. 

Η εκτιμϊμενη αξία του δικαιϊματοσ προαίρεςησ, που ςυνίςταται ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν ςε γάλα του εποχικοφ 

προςωπικοφ που τυχόν κα προςλθφκεί από τον Διμο Βόλβθσ και τον Ο.Κ.Π.Α.Π. αντίςτοιχα, ανζρχεται ςτο ποςό των 

4.392,96 € πλζον ΦΠΑ 13% φψουσ 571,08 €, ήτοι ςφνολο δαπάνησ 4.964,04 €. 

Ο διαγωνιςμόσ ςυμπεριλαμβάνει εννζα (9) Σμήματα/Τποτμήματα, για κάθε ζνα από τα οποία μπορεί να 

υποβληθεί ξεχωριςτή προςφορά. Κάθε οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποβάλει προςφορά για ζνα ή και 

περιςςότερα Σμήματα/Τποτμήματα καθϊσ και για όλα τα Σμήματα/Τποτμήματα.  

Η προςφορά θα αφορά το ςφνολο των ποςοτήτων του κάθε Σμήματοσ/Τποτμήματοσ. 

Σο προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςησ για τα Σμήματα/Τποτμήματα  Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Β και Γ τησ 

παροφςασ ςφμβαςησ θα είναι ενιαίο ανά Σμήμα/Τποτμήμα.  

CPV: 15100000-9, 15511000-3, 15500000-3, 15811000-6, 15300000-1, 15800000-6 και 03311000-2. 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr με καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ 

προςφορϊν την Πζμπτη 17/03/2022 και ϊρα 13.00 μ.μ.  

Η προςφορά πρζπει υποχρεωτικά να ςυνοδεφεται από Εγγυητική Επιςτολή υμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό, το φψοσ 

τθσ οποίασ πρζπει να ανζρχεται ςτο ςε ποςοςτό 1% του προχπολογιςμοφ προ Φ.Π.Α. και προ δικαιωμάτων 

προαίρεςησ, του Σμήματοσ/Τποτμήματοσ ή των Σμημάτων/Τποτμημάτων για τα οποία υποβάλλεται η προςφορά. 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του ν. 

4412/2016.  

Γλϊςςα ςφνταξθσ των προςφορϊν είναι θ Ελλθνικι.  

Στον διαγωνιςμό δεν κα γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψηφίουσ για οκτϊ (8) μήνεσ από την επομζνη τησ καταληκτικήσ 

ημερομηνίασ υποβολήσ προςφορϊν.  

Η διενζργεια του διαγωνιςμοφ και η αποςφράγιςη των προςφορϊν θα γίνει την Σετάρτη 23/03/2022 και ϊρα 

10.00 π.μ., με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΗΔΗΣ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, από τθν 

αρμόδια Επιτροπι. 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΑΔΑ: 63ΜΛΩ9Ω-Γ23





Η προκαλοφμενθ δαπάνθ πρόκειται να βαρφνει αποκλειςτικά και μόνον τα επόμενα οικονομικά ζτθ 2022 και 2023, 

από ίδια ζςοδα, ςε βάροσ των Κ.Α. 02.15/20/30/35.6061.0001 για το Διμο και των Κ.Α. 02.60.6481.02, 

02.60.6061.01, 02.15.6061.02 και 02.15.6061.01 για τον Ο.Κ.Π.Α.Π. 

Η ςχετικι διακιρυξθ και όλα τα ςχετικά ζγγραφα και ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ παρζχονται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ 

και από τθν ιςτοςελίδα του Διμου Βόλβθσ https://www.dimosvolvis.gr για πλιρθ, άμεςθ και ελεφκερθ πρόςβαςθ.  

Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον διαγωνιςμό δίδονται από το Τμιμα Προμθκειϊν τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

του Διμου Βόλβθσ (τθλ. 23973 30221-220 κα Κατραντηι Αργυρϊ, κα Καραγιάννθ Μαρία) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 

και ϊρεσ. 
  
  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΒΗ 
και με εντολή του (Α.Δ. 313/2021) 

Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ  
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝΣΑΖΙΔΗ  
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