
 

Ζάκυνθος 16/01/2017 

Αριθ. Πρωτ.: 812      

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ενέργεια 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ& ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2017-2018» 

εκτιμώμενης αξίας 713. 358,04€  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% - 24%) 

 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή 

Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής: Δήμος Ζακύνθου, Πλατεία Διον. Σολωμού 1 

Σημείο επαφής: Δήμος Ζακύνθου Υπόψη: Παναγιώτης Λυκουργιώτης 291 00 Ζάκυνθος ΕΛΛΑΔΑ 
Τηλέφωνο: +30 2695361313, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pan.lykourg@gmail.com, Φαξ: +30 2695361314 

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:  

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.zakynthos.gov.gr 
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.promitheus.gov.gr 
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.promitheus.gov.gr 

Είδος της αναθέτουσας αρχής: Τοπική αρχή 

Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

 

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης 

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ& ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2017-2018 

Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Προμήθειες, Ζάκυνθος — 
Ελλάδα, Κωδικός NUTS GR221 

 Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών: Η παρούσα προκήρυξη αφορά στην ενέργεια 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ& ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2017-2018», προϋ-

πολογισμού 713. 358,04 EUR (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%-24 %) και με κριτήριο κατα-

κύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η προμήθεια 

χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Ζακύνθου και των Νομικών 

του Προσώπων για τα έτη 2017 — 2018 και περιλαμβάνει τις εξής ομάδες ειδών: ΟΜΑΔΑ Α:  Είδη 

Παντοπωλείου (CPV – 15800000-6) /ΟΜΑΔΑ Β:  Είδη Κρεοπωλείου / Πουλερικών (CPV – 

15110000) /ΟΜΑΔΑ Γ:  Είδη Οπωροπωλείου (CPV – 03220000) /ΟΜΑΔΑ Δ:  Κατεψυγμένα 

Τρόφιμα & Είδη Ιχθυοπωλείου (CPV – 15220000) /ΟΜΑΔΑ Ε:  Είδη Αρτοποιείου (CPV – 

15811000) / ΟΜΑΔΑ ΣΤ : Εμφιαλωμένο Νερό (CPV -15981000)  

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1 
291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.: 26953 61300 
Fax: 26953 61314 
E-mail: dimoszak@otenet.gr   

 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ& ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

2017-2018» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2016 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 713. 358,04€   

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

ΑΔΑ: ΨΗΝΧΩΡ1-ΞΚΒ



Σελ. 2 

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 15000000 

Τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι – έξι  (6) 
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα  

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι  

Συνολική ποσότητα ή έκταση: 713. 358,04 EUR. Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 626 210,47 EUR  

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης: Δικαιώματα προαίρεσης: όχι  

Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις: Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι 

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) 
μήνες από την υπογραφή της ή έως την ανάλωση της εκτιμώμενης αξίας ή της ποσότητας των ειδών, αν 
αυτό συμβεί πρώτο. Η διάρκειά της δύναται να παραταθεί, έως τέσσερις (4) μήνες, για την ανάλωση τυχόν 
υπολοίπων ποσοτήτων ή πιστώσεων, μετά από σύμφωνη γνώμη του αναδόχου και απόφαση των αρμοδίων 
οργάνων κάθε φορέα. Κατά την παράταση ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης. Η σύμβαση κάθε φορέα 
παύει να ισχύει με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του επόμενου διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων – 
λιπαντικών.  

Χρόνος – Τρόπος - Τόπος παράδοσης 

Όσον αφορά τα είδη της κάθε ομάδας ,   τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά από τον ανά-

δοχο ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας κάθε φορά. Παράλληλα ,  τα προς προμήθεια είδη θα παραδί-

δονται σε τόπους που θα οριστούν από το κάθε  Ν.Π. με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Πιο αναλυ-

τικά, η ποσότητα των ειδών, η οποία θα ορίζεται από τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, από 

την ΚΕΔΗΖ και από τον Δήμο ως η καθημερινή αναγκαία ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών τους, θα 

παραδίδεται από τον προμηθευτή σε σημεία που θα του οριστούν 

Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στον τόπο παράδοσης θα επιβαρύνουν 

τον προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια.  

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:  

ΟΜΑΔΑ Α:Είδη Παντοπωλείου (CPV – 15800000-6) –Προϋπολογισμός: 365.573,58 με ΦΠΑ 13-24%  

ΟΜΑΔΑ Β:Είδη Κρεοπωλείου / Πουλερικών (CPV–15110000) –Προϋπολογισμός: 106.170,7 με ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ Γ:Είδη Οπωροπωλείου (CPV–03220000) –Προϋπολογισμός: 68.147,45 με ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ Δ: Κατεψυγμένα Τρόφιμα & Είδη Ιχθυοπωλείου (CPV–15220000) –Προϋπολογισμός:23.170,82 με 
ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ Ε:  Είδη Αρτοποιείου (CPV – 15811000) –Προϋπολογισμός: 114.966,03 με ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ : Εμφιαλωμένο Νερό (CPV -15981000) –Προϋπολογισμός: 35.329,45 με ΦΠΑ 13% 

 

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες  

Απαιτούμενες εγγυήσεις:  

1. Εγγύηση συμμετοχής: Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση 
συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα αντιστοιχεί σε ποσοστό ένα επί τοις εκατό 
(1,0 %) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για 
ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτι-
μώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.  

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5 %) 
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέ-
πουν: Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 713. 358,04 EUR συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 13-24 % (626 210,47 EUR χωρίς Φ.Π.Α.) και η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις των φορέων, 
όπως αυτές θα ψηφιστούν για τα έτη 2017 και 2018: 

1. Προμήθεια Γάλακτος Εργαζομένων Δήμου Ζακύνθου ( K.A 00.6063.01) 

2. Προμήθεια Τροφίμων Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών του Δήμου Ζακύνθου ( K.A 

10.6481.001) 

ΑΔΑ: ΨΗΝΧΩΡ1-ΞΚΒ



Σελ. 3 

3. Προμήθεια Τροφίμων Της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζακύνθου (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ)  (Κ.Α. 6622.01) 

4. Προμήθεια Τροφίμων Μαθητικής Εστίας (Κ.Α 15.6481.0001) , Κοινωνικού Εστιατορίου 

(15.6481.0002)  

Προϋποθέσεις συμμετοχής:  Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73-
75 του Ν.4412/2016 και για το λόγο αυτό στο φάκελο των δικαιολογητικών — τεχνικής προσφοράς υποβάλ-
λουν υποχρεωτικά υπογεγραμμένο το ΕΕΕΣ που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Τμήμα IV: Διαδικασία  

Είδος διαδικασίας: Ανοικτός διαγωνισμός 

Κριτήρια ανάθεσης:  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρή-
ση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικο-
νομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα ανα-
φερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-
2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση: - 

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Έως 20/02/2017 – Ώρα 15:00  

Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής: 
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ  

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 180 ημέρες (από την αναφερόμενη 
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)  

Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερομηνία: 24/02/2017 -  Ώρα 11:00  

Τόπος: Δήμος Ζακύνθου.  

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: όχι  

 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες  

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Δήμος Ζακύνθου Πλατεία Διον. Σολωμού 1, 291 00 
Ζάκυνθος ΕΛΛΑΔΑ, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pan.lykourg@gmail.com, Τηλέφωνο: +30 2695361313, Διεύ-
θυνση στο Διαδίκτυο: www.zakynthos.gov.gr/ Φαξ: +30 2695361314  

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης: Δήμος Ζακύνθου Πλατεία Σολωμού 1, 291 00 
Ζάκυνθος ΕΛΛΑΔΑ, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pan.lykourg@gmail.com, Τηλέφωνο: +30 2695361313, Διεύ-
θυνση στο Διαδίκτυο: www.zakynthos.gov.gr/ Φαξ: +30 2695361314  

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 

- Για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ: 15/01/2017 

- Για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Ελληνικό Τύπο: 19/01/2017 

Ημερομηνία ανάρτησης σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, Ιστοσελίδα Δήμου Ζακύνθου: 19/01/2017 

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην ΕΕΕΕ:19/01/2017 
(http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20335-2017:TEXT:EL:HTML) 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

 

Παύλος Κολοκοτσάς 

ΑΔΑ: ΨΗΝΧΩΡ1-ΞΚΒ
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