
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ &  

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Δ/νση : Κρυονερίου  -3- 

ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 

Πληροφορίες :  Καρακάση Αδαμαντία 

Τηλ. : 26950-23551  

Fax : 26950-23300  

e-mail: dpszak@otenet.gr                                         

                                      
   

Ζάκυνθος :    18 -10 - 2017                                                                                         

Αριθ. Πρωτ. :       -982- 
 
 
Ενέργεια : Προμήθεια Τροφίμων 

Δημοτικών  Παιδικών & 

Βρεφονηπιακών  Σταθμών  Δήμου  

Ζακύνθου και Ενοτήτων. 

Προϋπολογισμός: 67.775,25 €   

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι 

Κ.Α: 10.6481.001 

Αρ. Μελέτης :  -1-/ 2017            

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

   
 
   H Πρόεδρος του Φορέα των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 

Νομού Ζακύνθου, προκηρύττει τη διενέργεια  Συνοπτικού διαγωνισμού με 

σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα 

το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) για κάθε είδος Τροφίμου και 

όπως αναφέρεται στην -1-/2017 μελέτη και διακήρυξη αυτής, για την ενέργεια 

:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2017» συνολικού προϋπολογισμού Εξήντα 

Επτά χιλιάδων Επτακοσίων Εβδομήντα Πέντε ευρώ και Είκοσι Πέντε 

Λεπτών  (67.775,25 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% & 24%.  

   Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους των Παιδικών Σταθμών 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:  

Εμφιαλωμένο Νερό (CPV – 15811000) / ΟΜΑΔΑ ΣΤ : Είδη Αρτοποιείου (CPV 

-15981000)  

 

 
  Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά είτε για 
το σύνολο της προμήθειας, είτε για τις επιμέρους ομάδες των προς προμήθεια ειδών του 
προϋπολογισμού.  
  Το κριτήριο ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα μειοδοτική επί της 
εκατό (%) προσφορά βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης του προμηθευτή.         

 

 

Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με :  

α) τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  

β)  Την υπ’ αριθ. -1-/2017  Μελέτη 

γ)  Την υπ’ αριθ.  981 / 18 -10– 2017 Διακήρυξη της Ενέργειας. 

δ)  Την υπ’ αριθ. 49/2017 με Α.Δ.Α. ΩΜΨΕ4691ΗΝ-ΑΥΨ απόφαση του Δ.Σ.    

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΙΜΙ4691ΗΝ-ΔΒ0



A.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Με Φ.Π.Α. 13% & 24%  

 
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (2%) 

1. Α.   ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ       30.872,78 € 617,50 € 

2. Β.    ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ    4.859,00 € 97,20 € 

3. Γ.    ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ    11.387,86 € 227,80 €  

4. Δ.   ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ     3.173,04 € 63,50 € 

5. Ε.     ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ     3.220,50 € 64,50 € 

6. ΣΤ.   ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ        14.262,07 € 285,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ  67.775,25 € 1.356,00 € 

 

  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις   02-11-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 

π.μ. (που θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών), στα γραφεία των 

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών στο Κτίριο Κρυονερίου, Διεύθυνση: «Κρυονερίου -

3-»,   Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος,  τηλ. 26950 – 23551 .   

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά 

ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα  χωρίς νέα δημοσίευση. Δηλαδή στις        

09-11-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. . 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη 

Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με 

το 2% του εκτιμούμενου προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του 

Φ.Π.Α, 1.356,00 € για το σύνολο της προμήθειας, ή όπως αναφέρεται στον 

παραπάνω πίνακα ανά ομάδα προϊόντων, και κατατίθεται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.  

   Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται προς τους «Δημοτικούς Παιδικούς & 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Νομού Ζακύνθου» και να ισχύει τουλάχιστον για 

ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης ,δίδονται 

στα γραφεία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών στο Κτίριο Κρυονερίου, 

Διεύθυνση: «Κρυονερίου -3-»,   Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος,  τηλ. 26950 – 23551 . 

  Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή 

Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στον διαδικτυακό 

τόπο του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr καθώς και στου Δήμου Ζακύνθου 

www.zakynthos.gov.gr, απ’ όπου θα έχει πλήρη και άμεση πρόσβαση κάθε 

ενδιαφερόμενος. 

  Όλα τα σχετικά της μελέτης και της προκήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία των 

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών στο Κτίριο Κρυονερίου, Διεύθυνση: «Κρυονερίου -

3-», όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να 

λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Οικονομικού – Διοικητικού 2ος όροφος, «Κρυονερίου -

3-»,   Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος,  τηλ. 26950 – 23551, fax. 26950 - 23300,              

Τ. Κ. 29100,  πληροφορίες : κα. Καρακάση Αδαμαντία). 

 
Η Πρόεδρος των Σταθμών  

 

 

Μουζάκη Μαρία 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.zakynthos.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΙΜΙ4691ΗΝ-ΔΒ0
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