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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

   Ο ΓΗΜΟ ΚΑΑΝΓΡΑ πξνθεξύζζεη ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ, θάησ ησλ νξίσλ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ(ΔΗΓΗ)  για  ηην 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ- ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΔΙΓΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΟΤ-

ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΟΤ-ΚΡΔΟΠΩΛΔΙΟΤ Κ.Α )ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΑΝΓΡΑ  ΚΑΙ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ (Κ.Δ.Γ.Η.Κ) 

ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ  2017-2018-2019, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή  άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζε ηεο ηηκήο αλά 

ηκήκα εηδώλ, ε νπνία ζα δνζεί σο εμήο:  

i. με ποζοζηό έκπηυζηρ επί ηοιρ εκαηό (%) επί ηηρ εκάζηοηε 

διαμοπθούμενηρ και πιζηοποιούμενηρ μέζηρ λιανικήρ ηιμήρ πώληζηρ 

ηνπ είδνπο θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο, ζύκθσλα κε ηα δειηία πηζηνπνίεζεο 

ηηκώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο Ν.Υαιθηδηθήο  γηα ηα είδε πνπ 

πξνβιέπεηαη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (είδη 

οπυπολασανοπυλείος ήηοι θπούηα & λασανικά, είδη κπεοπυλείος, 

είδη ισθςοπυλείος, καηετςγμένα λασανικά, αςγά και ελαιόλαδο) ήηοι 

ημήμαηα  και ςποημήμαηα ή ομάδερ θαη 

ii. με ηιμέρ μονάδορ καη’ είδορ γηα ηα ππόινηπα είδε (παληνπσιείνπ, 

αξηνπνηείνπ, δαραξνπιαζηηθήο, ρπκνί θξνύησλ-πνηώλ, ζπζθεπαζκέλα 

ηξόθηκα, γάια παζηεξησκέλν), ήηνη ημήμαηα και ςποημήμαηα  - 

ομάδερ. 

 

1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινυνίαρ: 

Αλαζέηνπζα αξρή: ΓΗΜΟ ΚΑΑΝΓΡΑ 

Οδόο: Γηνηθεηήξην-πιαηεία Καζζαλδξείαο 

Σαρ: Κσδ.630 77 

Σει.:2374350132 

Telefax:2374350158 

E-mail:ehatziagelou@0718.syzefxis.gov.gr 

Ιζηνζειίδα:www.kassandra.gr 



ΑΔΑ: ΨΣΦΛΩΕΘ-ΣΛΛ



Κσδηθόο NUTS: GR 127 

  Η Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Γήκνο (ΟΣΑ Α’ ΒΑΘΜΟΤ), απνηειεί κε θεληξηθή 

αλαζέηνπζα αξρή θαη αλήθεη ζηελ Γεληθή Κπβέξλεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

ππνηνκέα ΟΣΑ. 

Η θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη νη Γεληθέο Γεκόζηεο 

Τπεξεζίεο 

ηνηρεία ινηπώλ αλαζεηνπζώλ αξρώλ - θνξέσλ πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηα: 

 

Ν.Π. «Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Καζζάλδξαο», ΑΦΜ 998204681, 

Γ.Ο.Τ Ν.Μνπδαληώλ, έδξα: Καιιηζέα-Υαιθηδηθήο –η.θ 630 77  ηει. 23740-

20065. 
2. Σίηλορ: «Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο-ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ 

ηνπ Γήκνπ Καζζάλδξαο θαη Ννκηθώλ Πξνζώπσλ(Κ.Δ.Γ.Η.Κ) γηα ηα έηε 2017-2019. 

3. Τπό ππομήθεια είδη-ποζόηηηερ: Σα ππό πξνκήζεηα είδε, ε πνζόηεηα θαη νη 

πξνδηαγξαθέο απηώλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ 139/2017 κειέηε πνπ 

ζπληάρζεθε από ηε Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη απνηειεί ην 

παξάξηεκα Ι ηεο δηαθήξπμεο. 

4.Η πξνθήξπμε αθνξά Γεκόζηα ύκβαζε πξνκήζεηαο. 

5. ςνοπηική πεπιγπαθή-ανηικείμενο ζύμβαζηρ: 

ΣΜΗΜΑ 1ν & 8ν (1Η ΟΜΑΓΑ): «ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ», 

αμίαο 30.084,77 € πιένλ ΦΠΑ  

ΣΜΗΜΑ 2ν  & 9ν : (2Η ΟΜΑΓΑ):«ΔΙΓΗ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΙΟΤ»,αμίαο 12.863,75 € πιένλ 

ΦΠΑ 

ΣΜΗΜΑ 3ν & 10ν : (3Η ΟΜΑΓΑ) «ΔΙΓΗ ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΟΤ», αμίαο 

4.982,50 € πιένλ ΦΠΑ  

ΣΜΗΜΑ 4o & 11ν : (4Η ΟΜΑΓΑ)  «ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟΤ», αμίαο 

7.756,00 € πιένλ ΦΠΑ 

ΣΜΗΜΑ 5ν: «ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΡΔΑΣΟ-ΤΚΔΤΑΜΔΝΑ ΣΡΟΦΙΜΑ», 
αμίαο 5.752,36 € πιένλ ΦΠΑ 

ΣΜΗΜΑ 6ν: «ΠΟΣΧΝ-ΥΤΜΧΝ-ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΧΝ» εθηηκώκελεο αμίαο 
5.644,45 € πιένλ Φ.Π.Α 

ΣΜΗΜΑ 7ν: «ΝΔΡΧΝ» αμίαο 2.654,80 € πιένλ Φ.Π.Α 

ΣΜΗΜΑ 12 :«ΔΙΓΗΓΙΑΣΡΟΦΗ-ΓΑΛΑ 

ΠΑΣΔΡΙΧΜΔΝΟ»,αμίαο 49.967,04 € πιένλ ΦΠΑ 

 

6.Καηανομή ζε ημήμαηα:Nαη (12 ηκήκαηα -4 νκάδεο). Δθόζνλ ε πξνκήζεηα είλαη 

ηκεκαηνπνηεκέλε αλά θνξέα, είδνο, νκάδα, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο 

δηαγσληδόκελνπο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα όζα από ηα ηκήκαηα επηζπκνύλ ή ην 

ζύλνιν ρσξίο πεξηνξηζκό. 

7.Δκηιμώμενηρ αξία ζύμβαζηρ: 119.705,67 € Φ.Π.Α (13% & 24%)17.621,39 € 

πλνιηθή δαπάλε  137.327,06 Δςπώ κε ην  Φ.Π.Α ( 13 & 24 % ). 

8.Γιάπκεια ζύμβαζηρ: Από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ ζρεηηθώλ 

ζπκθσλεηηθώλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε όρη λσξίηεξα ηεο 20.12.2017,γηα  δηάζηεκα 

28 κελώλ έσο 31.03.2020 θαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ απνζεκάησλ. 

εκεηώλεηαη όηη ζα ππνγξαθνύλ επηκέξνπο ζπκθσλεηηθά κε ηνπο θνξείο 

πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηε Γηαθήξπμε ηνπ 

δηαγσληζκνύ.   

9. Απαιηούμενερ εγγςήζειρ: Η πξνζθνξά πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή 

απνθιεηζκνύ λα ζπλνδεύεηαη από εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ύςνπο 2% ήηνη 



ΑΔΑ: ΨΣΦΛΩΕΘ-ΣΛΛ



2.394,11 € επί ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ εθ΄όζνλ ν πξνζθέξσλ 

ζπκκεηέρεη γηα ην ζύλνιν ησλ ηκεκάησλ, άιισο γηα πνζό πνπ ζα θαιύπηεη ην 2% 

ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ζύκβαζεο πξν Φ.Π.Α γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα εηδώλ γηα 

ηα νπνία ζα ζπκκεηέρεη, σο απηά θαζνξίδνληαη ζηε κειέηε 139/2017. Ο αλάδνρνο, 

κεηά ηελ θαηά λόκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη θαηόπηλ πξόζθιεζεο, 

ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη  γηα λα ςπογπάτει ηη ζύμβαζη με ηον κάθε θοπέα 

ξεσυπιζηά, ενώ  ξεσυπιζηή θα είναι και η εγγςηηική καλήρ εκηέλεζηρ 

ποζοζηού 5% ε νπνία ζα θαηαηίζεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζηνλ θάζε 

θνξέα, κε ρξόλν ηζρύνο κεγαιύηεξν θαηά δύν(2) κήλεο από ην ζπλνιηθό 

ζπκβαηηθό ρξόλν. 

10. Βαζικοί όποι σπημαηοδόηηζηρ: Από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ ,θαη ηνπ θάζε 

θνξέα -Ννκηθώλ πξνζώπσλ θαη  επηρνξεγήζεηο ησλ Κ.Α.Π γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα 

θαη ζπγρξεκαηνδνηνύκελν πξόγξακκα ελαξκόληζεο νηθνγελεηαθήο & 

επαγγεικαηηθήο δσήο ελώ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλεο πηζηώζεηο ζηνπο 

πξνϋπνινγηζκνύο ησλ θνξέσλ ηνπ Γήκνπ Καζζάλδξαο ζηνπο θσδηθνύο  

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017-2018-2019. 

11. Γιάθεζη εγγπάθυν-ζηοισείυν ηος διαγυνιζμού: Σν ζύλνιν ησλ 

εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηεύζπλζε (www.kassandra.gr) όπνπ παξέρεηαη ειεύζεξε, 

άκεζε θαη πιήξεο πξόζβαζε θαζώο θαη ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.. θαη ζην 

Δ..Η.ΓΗ..(www.eprocurement.gov.gr). 

12. Xπόνορ, ηόπορ και γλώζζα ςποβολήρ ηυν πποζθοπών: Ο δηαγσληζκόο 

ζα δηεμαρζεί ειεθηξνληθά ζηε Γηαδηθηπαθή πύιε www.eprocurement.gov.gr ηνπ 

Δ..Η.ΓΗ.. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ: Σεηάπηη 20 

Γεκεμβπίος 2017 και ώπα 15:00. Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ 

Θα γίλεη ηέζζεξηο (4)εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

πξνζθνξώλ θαη ώξα 11.00 π.κ 

13. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: (4) κήλεο. 

14. Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ: Κάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή έλσζε απηώλ ησλ 

πξνζώπσλ ή/ θαη θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ αξ. 25 ηνπ Ν.4412/2016 

15.Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή 

αληηπξνζθνξέο. 

16. Όιεο νη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο, θαζώο θαη νη ρώξνη παξάδνζεο 

πεξηιακβάλνληαη ζην πιήξεο ηεύρνο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

        

                                                              

                                                                       Ο Γήκαξρνο Καζζάλδξαο  

 

 

                                                               

                                                                          ΚΤΡΙΣΗ ΒΑΙΛΔΙΟ 

 

http://www.kassandra.gr/
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