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                                                                   Αμπελόκηποι, 26 Ιουλίου 2022  

                                                Αρ.Πρωτ.:  16703   

     

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για την «Προμήθεια 

γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του 

προσώπων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 517.189,77€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24% (προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ: 457.562,54€,  ΦΠΑ: 59.627,23€) και αντίστοιχα υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

1. Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, με εκτιμώμενη αξία 238.766,40€ πλέον ΦΠΑ 13% 

2. Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό και για τους παιδικούς σταθμούς για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, με 

εκτιμώμενη αξία 8.400,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 

3. Γαλακτοκομικά Προϊόντα για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, με εκτιμώμενη αξία 8.841,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 

4. Γαλακτοκομικά Προϊόντα για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ), με εκτιμώμενη αξία 3.530,60€ πλέον ΦΠΑ 13% 

5. Είδη Αρτοπωλείου-Ζαχαροπλαστικής για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ), με εκτιμώμενη αξία 57.819,00€ 

πλέον ΦΠΑ 13% 

6. Είδη παντοπωλείου για το δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, με εκτιμώμενη αξία 7.222,50€ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% 

7. Είδη παντοπωλείου για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ), με εκτιμώμενη αξία 2.962,44€ πλέον ΦΠΑ 13% και 

24% 

8. Είδη παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, με εκτιμώμενη αξία 79.696,00€ πλέον 

ΦΠΑ 13% 

9. Ελαιόλαδο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, με εκτιμώμενη αξία 46.656,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 

10. Ελαιόλαδο για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, με εκτιμώμενη αξία 3.668,60€ πλέον ΦΠΑ 13% 

Για το τμήμα 1: προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου συμπεριλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης 20% 

το οποίο αφορά ποσό 44.967,67€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 39.794,40€,  ΦΠΑ: 5.173,27€) και 

θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που θα απαιτηθεί να παραταθεί η σύμβαση και σε οικονομική αξία για την κάλυψη της δαπάνης του 

επιπλέον χρονικού διαστήματος ή σε αύξηση των ποσοτήτων πχ νέες προσλήψεις.  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov με σφραγισμένες προσφορές σε δύο στάδια, οι οποίες θα 

υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών της σχετικής Κ.Υ.Α με αριθμ. 64233/08.06.2021 

(Β΄2453/ 09.06.2021) 

Για την υποβολή προσφοράς ο α/α συστήματος στο ΟΠΣ ΕΣΗΣΗΣ είναι 164280 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία αποστολής 21-07-

22, αριθμό εσωτερικής αναφοράς 22-418224-001 και αριθμό δημοσίευσης 2022/S 142-405721/26-07-22 

Ως ημερομηνία ανάρτησης των τευχών δημοπράτησης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 28-07-22, ως ημερομηνία 

έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28-07-22 ημέρα Πέμπτη και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

ορίζεται η 26-08-22 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

Για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς χρήστες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 

εγγραφή στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) σύμφωνα με το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 64233/08.06.2021  

και να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης (ΟΤΑ Α’ Βαθμού) 

Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, ΤΚ  56123 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

Τηλέφωνο:   +30 -2313 – 313.644     

Ηλεκτρονική διεύθυνση   :  promithies@ampelokipi-menemeni.gr,  

Δικτυακός Τόπος: http://www.ampelokipi-menemeni.gr 

Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύμβασης: Πλήρης, Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov και στο site του δήμου www.ampelokipi-menemeni.gr  

Κωδικοί CPV: 15511100-4, 15542300-2, 15544000-3, 15551300-8, 15811000-6, 15812000-3, 15000000-8, 39222100-5 και 15411110-6  

Εναλλακτικές προσφορές –Αντιπροσφορές: ΟΧΙ 

Χρονική διάρκεια Σύμβασης: Δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης ή όπως θα ορίσει ο κάθε φορέας ανάλογα με τις 

υπάρχουσες συμβάσεις τους. 

Χρηματοδότηση: Ιδια πόροι 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

 

 

ΑΔΑ: ΨΠΖΡΩΨΕ-ΩΤΓ





Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά καθώς και 

κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν την κατασκευή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών και παρέχουν εχέγγυα 

άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.  

Αποκλεισμός υποψηφίων: Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 (άρθρο 57 παρ.1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

Απαιτούμενες Εγγυήσεις: 

Εγγύηση Συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας για κάθε τμήμα της 

σύμβασης εκτός ΦΠΑ.  

Εγγύηση Καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει  μέχρι και την 

υπογραφή του συμφωνητικού εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης/τμήμα εκτός ΦΠΑ.  

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα διακόσιες 

σαράντα (240) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

Έννομη Προστασία: Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 345-374 του Βιβλίου IV του Ν.4412/16 και το π.δ.39/2017 (Α’ 64/04-05-17)  

 

                                                                                                              

                         Με εντολή δημάρχου 

                                                                                                                                                  Η Αντιδήμαρχος 

 

 

                                                Αποστολίδου Μαρία 

ΑΔΑ: ΨΠΖΡΩΨΕ-ΩΤΓ
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