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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
Προκηρύσσει  ανοικτό  δημόσιο  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  για  την  «Προμήθεια

τροφίμων για τις ανάγκες  του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  και της  Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ. &
προμήθεια  φρέσκου  γάλακτος  δικαιούχων  εργαζομένων  της   Κ.Ε.Κ.Π.Α.  –  Δ.Ι.Ε.Κ.,
διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 82.455,98€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφω-
να με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα
σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.

Κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  συμφερότερη από οικονομική  άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής για τα γαλακτοκομικά είδη, τον άρτο, τα αρτοσκευάσματα και το
φρέσκο γάλα και κριτήριο κατακύρωσης η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα δοθεί ως ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί
της εκάστοτε ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής πώλησης του κάθε είδους, κατά την ημέρα
παράδοσης, του δελτίου τιμών του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής
Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας
για τα είδη κρεοπωλείου.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για  μία  ή περισσότερες
«ομάδες», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «ομάδας». 
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη
της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη από
οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιμής  για  το  σύνολο  του
προϋπολογισμού της κάθε «ομάδας». 

 Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού
Συστήματος  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  .

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :  10-7-2018 και ώρα: 08:00π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24-7-2018 και ώρα: 15:00μ.μ.
Η  εγγύηση  συμμετοχής  ορίζεται  σε  ποσοστό  2%  επί  της  συνολικής

προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλ. στο ποσό των χιλίων
τετρακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα εννιά λεπτών (1.448,79€).
Εάν  η  προφορά  αφορά  ορισμένο  ή  ορισμένα  από  τα  ζητούμενα  είδη,  η  εγγύηση
συμμετοχής εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί  σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης
δαπάνης,  μη  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ,  η  οποία  αναλογεί  στην  προσφερόμενη
ποσότητα, δηλαδή ανά Ομάδα η εγγυητική επιστολή ανέρχεται στα εξής ποσά:
Α.  450,64€  (Γαλακτοκομικά)
Β.   394,15€ (Άρτος)   
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Γ.      46,69€ (Αρτοσκευάσματα)
Δ.     100,32 (Φρέσκο γάλα)
Ε.     456,99€ (Είδη κρεοπωλείου)

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
από  το  Τμήμα  Προμηθειών  του  Δήμου  Βόλου,  ταχυδρ.  δ/νση  Πλατεία  Ρήγα  Φεραίου,
αρμόδιος  υπάλληλος  Κωνσταντίνος  Ρέππος,  τηλ:2421350119,  2421350106,  FAX
2421097610 και στην ηλεκτρονική δ/νση του Δήμου Βόλου www  .  dimos  volos  .  gr.

Η παρούσα υπογράφεται σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 8428/29-01-2015 απόφαση
Δημάρχου Βόλου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Βόλου.

                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

                                                               ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
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