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ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 
«προμήθεια ειδών τροφίμων, για τις ανάγκες των περιθαλπομένων του Κ.Κ.Π.Π.Β.Α.» 
διάρκειας ενός (1) έτους. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 
8/2019 Απόφαση του Δ.Σ (ΑΔΑ:6Φ1Δ469ΗΣ0-Δ7Ι), προκηρύσσει τον κάτωθι Ανοικτό 
Διαγωνισμό (άρθρο 27 του ν. 4412/16): 
Προμήθεια ειδών τροφίμων, για τις ανάγκες των περιθαλπομένων του Κ.Κ.Π.Π.Β.Α.» 
διάρκειας ενός (1) έτους, με CPV όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΜΑΔΑ CPV ΟΜΑΔΑ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1.  03221200-
8 ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 19.880,30 € 9 % 21.669,50 € 

2.  15800000-
6 

ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 33.112,29  € 9 & 17 % 37.342,36 € 

3.  15110000-
2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 31.435,50 € 9 & 17 % 34.444,13 € 

4.  03311000-
2 

ΨΑΡΙΑ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 7.715,00 € 9 % 8.409,35 € 

5.  03311000-
2 ΨΑΡΙΑ ΦΡΕΣΚΑ 2.503,80 € 9 % 2.729,14 € 

6.  15800000-
6 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2.370,00 € 9 % 2.583,30 € 

7.  15411110-
6 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 8.676,00 € 9 % 9.456,84 € 

8.  

03142500- ΑΥΓΑ 5.450,00 € 9 % 5.940,50 € 
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9.  15100000-

9 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 1.747,00 € 17 % 2.044,00 € 
10.  15811100-

7 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 15.407,00 € 9 % 16.793,63 € 
11.  15541000-

2 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 14.145,30 € 9 % 15.419,35 € 
12.  15551300-

8 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 9.558,00 € 9 % 10.418,22 € 
13.  15991300-

4 ΤΣΙΓΑΡΑ 14.500,00 € 0 % 14.500,00 € 
  

ΣΥΝΟΛΟ 166.500,19 €  181.750,32 € 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δεκατρείς (13) ομάδες. Προσφορές υποβάλλονται 
για μια ή περισσότερες ομάδες της εν λόγω προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο 
προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας.  
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη 
της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας.  
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει μια ή περισσότερες ομάδες σε έναν 
προσφέροντα εφόσον αυτός υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής, για κάθε ομάδα. Η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων ορίζεται σε 
δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή και ανάρτηση κάθε μιας στο ΚΗΜΔΗΣ ή μέχρι 
εξαντλήσεως των ποσοτήτων.  
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 181.750,32€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9%, και 17% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 166.500,19 €, 
ΦΠΑ: 15.250,13 €). 
Η χρηματοδότηση για την προμήθεια των ειδών θα γίνει από ιδίους πόρους του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως αναλύεται παρακάτω: 

Κ.Α. Τίτλος Κ.Α.Ε. Αρ. Δέσμευσης 
(ΑΔΑ) Έτος 2019 Έτος 2020 

1511 «Προμήθεια Τροφίμων, Ποτών – 
καπνού»  

Ψ1ΟΓ469ΗΣ0-
3ΥΚ 

84.000,00 
€ 

97.751,00 
€ 

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής. 
Συγκεκριμένα :  
α) με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και 
πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης, 
σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου για τα είδη που προβλέπεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 
του Ν.3438/06, για το σύνολο των ειδών της ομάδας, για τις παρακάτω ομάδες τροφίμων: 
για ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, κατεψυγμένα λαχανικά, κρέατα, πουλερικά και ιχθείς 
(νωπά και κατεψυγμένα). Η έκπτωση που δίνεται ανά ομάδα, αφορά το σύνολο των ειδών 
μιας ομάδας. 
β) με τιμή μονάδος στο σύνολο των τιμών μιας ομάδας για τα υπόλοιπα είδη (είδη 
Αρτοποιείου, Παντοπωλείου, αυγά, γιαούρτι, αλλαντικά, τυροκομικά και τσιγάρα). 
 
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα 
Αριθμό:78316 



Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.  
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL): www.kkppva.gr στις 5/8/2019. 
Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. 
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και αποσφράγισης προσφορών 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/8/2019 και ωρα 13.00 
μ.μ.  
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 
ηλεκτρονικά την 30/8/2019 ημερα Παρασκευη και ωρα 11.00 μ.μ.  
Στοιχεία Επικοινωνίας 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 


