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 Πεπίλητη διακήπςξηρ δημόζιος ηλεκηπονικού ανοικηού διαγυνιζμού 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  ΝΑΟΤΑ 

Πξνθεξύζζεη δεκόζην ειεθηξνληθό αλνηθηό δηαγσληζκό γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο σο είδνο αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο γηα ην Δήκν Νάνπζαο θαη ην Ννκηθό ηνπ Πξόζσπν (Κ.Κ.Π.&Α.) θαη εηδώλ ηξνθίκσλ  γηα ην 

«Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο Δ.Νάνπζαο»,  ζπλνιηθήο αμίαο 164.300,14 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (145.395,80 € άλεπ ΦΠΑ) όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα ελδεηθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ: (Α/Α  170373  ζπζη. ΕΣΗΔΗΣ ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ CPV ΦΟΡΕΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ ΦΠΑ 
(€) 

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ  15800000-6 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

28.408,14 

ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΤ 15300000-1 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

18.370,76 

ΟΜΑΔΑ 3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ 15110000-2 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

13.671,87 

ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΙΧΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ 15211000-0 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

14.791,70 

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ 15810000-9 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

18.147,80 

ΟΜΑΔΑ  6 ΓΑΛΑ ΦΡΕΚΟ ΠΑΣΕΡΙΩΜΕΝΟ 
(για Π.ταθμοφσ)  

15511000-4 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

2.599,00 

ΟΜΑΔΑ 7 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  15411110-6 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

6.956,28 

ΟΜΑΔΑ 8 ΓΑΛΑ ΦΡΕΚΟ  
ΠΑΣΕΡΙΩΜΕΝΟ  
(γάλα φρζςκο ωσ είδοσ ατομικήσ 
προςταςίασ )  

15511000-4 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

16.755,75 

ΟΜΑΔΑ9 ΓΑΛΑ ΦΡΕΚΟ ΠΑΣΕΡΙΩΜΕΝΟ (ωσ είδοσ 
ατομικήσ προςταςίασ ) 

15511000-4 ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ  44.598,84 

 ΣΥΝΟΛΟ   164.300,14 € 

 

 

Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ηνπ έηνπο 2022 θαη  2023 ηνπ Δήκνπ Νάνπζαο, ηνπ Ν.Π. 

Κ.Κ.Π.&Α.  Αλαιπηηθά ν πξνϋπνινγηζκόο θάζε θνξέα ρσξίο ΦΠΑ  είλαη :1. Δήμορ  Νάοςζαρ : 39.468,00 €,    

2.Ν.Π.Δ.Δ.:  105.927,80€,  ύνολο 132.825,5 εςπώ άνες ΦΠΑ. 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο νξίδεηαη, γηα ηα είδε ησλ νκάδσλ :2) Οπυπολασανοπυλείος, 3) Κπεοπυλείος, 

4)Ισθςοπυλείος, 7)Ελαιόλαδο ην μεγαλύηεπο ποζοζηό έκπηυζηρ επί ηοιρ εκαηό (%) ζηελ λόκηκα 

δηακνξθνύκελε κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ είδνπο (κε εληαίν πνζνζηό έθπησζεο αλά νκάδα πξνκήζεηαο),  

ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ όπσο απηή πξνθύπηεη από ην εθάζηνηε εθδηδόκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκώλ ηεο 
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ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο Π.Ε. Ηκαζίαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006. Γηα ηα 

ππόινηπα είδε ηξνθίκσλ ε θαηαθύξσζε ζα γίλεη ζε Πξνκεζεπηή (ή πξνκεζεπηέο)  πνπ ζα πξνζθέξνπλ ηε 

σαμηλόηεπη ηιμή ζηο ζύνολο ηυν ειδών ηηρ ομάδαρ. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξά γηα κηα  ή πεξηζζόηεξεο ή όιεο ηηο νκάδεο, (1-9)  γηα ηε ζπλνιηθή σζηόζν θεξπρζείζα πνζόηεηα 

θάζε νκάδαο. Απόξξηςε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ εηδώλ κηαο «νκάδαο» επηθέξεη απηόκαηα ηελ απόξξηςε ηεο 

πξνζθνξάο νιόθιεξεο ηεο «νκάδαο». Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ειεθηξνληθά ζηε Δηαδηθηπαθή πύιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

Ηκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ  : από ηην ανάπηηζη διακήπςξηρ ζηο ΕΗΔΗ  

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο πξνζθνξώλ ε Παραςκευή 9/9/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. 
Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Δευτέρα 12 /9/2022 και ώρα 10:00 π.μ.  

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό παξέρεηαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα  ζύκθσλα κε ην άξζξν 25,  

Ν.4412/2016. 

Οη αλσηέξσ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο 

ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνύλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Δηαδηθηπαθή 

πύιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζώληαο ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία εγγξαθήο. 

Οη πξνζθνξέο ζα  πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ύςνπο 1% ηεο 

πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο πξν ΦΠΑ ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. Η εγγύεζε πξέπεη λα έρεη ηζρύ 

ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα κέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε (άξζξν 2.2.2. 

ηεο δηαθήξπμεο). O ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε   210  ημέπερ. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα 

γίλεη ε θαηαθύξσζε, ζα θιεζεί λα θαηαζέζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, 

ππέξ ηνπ Δήκνπ πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 4% επί ηεο εκτιμώμενησ αξίασ τησ ςφμβαςησ ή του 
τμήματοσ τησ ςφμβαςησ (άξζξν 4.1 ηεο δηαθήξπμεο Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη 

λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα ηξεηο (13) κήλεο θαη δέθα πέληε (15) εκέξεο από ηελ εκέξα θνηλνπνίεζεο ηεο 

πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  

Τν ζύλνιν ησλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζην www.naoussa.gr, ζηελ δηαδξνκή : 

Επηθαηξόηεηα –Πξνθεξύμεηο , όπνπ παξέρεηαη ειεύζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξόζβαζε από ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ζηνλ Ειιεληθό Τύπν, θαζώο θαη ζηε Δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 
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