
 
                                                                        

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
 

1. Το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για 
την ανάδειξη προμηθευτών ειδών αρτοτροφοδοσίας για το χρονικό διάστημα από 1-1-2023 
έως 31-12-2024 
. 

2. Τόπος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζεται η αποθήκη του Καταστήματος Κράτησης 
Νιγρίτας  στη Νιγρίτα, Σερρών. 
 

3. Φύση  και προϋπολογισμός ζητουμένων προϊόντων : 
 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 & 2024 

ΟΜΑΔΕΣ CPV 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ΣΕ  ΕΥΡΩ) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ  ΦΠΑ 

(ΣΕ  ΕΥΡΩ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

Α1. Οπωροκηπευτικά 03221200-8 242.972,80 € 274.559,26 € 

Α2 . Τρόφιμα Α 15000000-8 91.572,00 € 103.500,64 € 

Α3.  Όσπρια 03212200-2 64.120,00 € 72.455,60 € 

Α4 . Ρύζι 03211300-6 46.336,00 € 52.359,68 € 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

Β1.  Αρτοσκευάσματα 15810000-9 351.420,00 € 397.104,60 € 

Β2.  Τρόφιμα Β 15000000-8 93.893,00 € 106.099,10 € 

Β3.  Ελαιόλαδο 15411110-6 62.720,00 € 70.873,60 € 

Β4.  Σφολιάτα-Πίτσα 15811000-6 57.376,00 € 64.834,88 € 

Β5.  Είδη 
ζαχαροπλαστικής 

15812100-4 24.412,00 € 27.585,56 € 

Β6.  Πατάτες και προϊόντα 
πατάτας 

15310000-4 26.220,00 € 29.628,60 € 

Β7.  Λαχανικά 
κατεψυγμένα 

15331170-9 32.256,00 € 36.449,28 € 

Β8.  Ζυμαρικά 15850000-1 53.208,00 € 60.125,04 € 

Β9.  Σαλάτες σε μορφή 
κρέμας 

15871200-6 41.615,60 € 47.025,62 € 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 

Γ1.  Τυροκομικά προϊόντα 15540000-5 116.714,00 € 131.886,82 € 

Γ2.  Κρέατα  νωπά και 
κατεψυγμένα 

15110000-2 241.116,00 € 272.461,08 € 

 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νιγρίτα 21-06-2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αρ. Πρωτ.  10065 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Αριθμ. Διακ.:    02/2022 

Ταχ. Δ/νση : Νιγρίτας, Σερρών 
Ταχ. Κωδ. : 62200 
Πληροφορίες : Δουλγερίδης Στυλιανός 
Τηλέφωνο       : 2322025842 
Email                : oikonomikokknigritas@gmail.com 
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Γ3.  Ψάρια  νωπά και 
κατεψυγμένα  

15221000-3 105.040,00 € 118.695,20 € 

Γ4.  Πουλερικά νωπά και 
κατεψυγμένα 

15112100-7 93.150,00 € 105.259,50 € 

Γ5.  Γάλα 15511000-3 65.040,00 € 73.495,20 € 

Γ6.  Αλλαντικά 15130000-8 65.690,00 € 74.229,70 € 

Γ7.  Αυγά 03142500-3 23.868,00 € 26.970,84 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

     1.898.739,40 €  2.145.599,80 € 

 
 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για τη χρονική περίοδο 01-01-2023 έως 31-12-
2024 ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων 
ενενήντα εννιά ευρώ και ογδόντα λεπτών (2.145.599,80€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 
24%. Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες 
επτακόσια τριάντα εννιά ευρώ και σαράντα λεπτά (1.898.739,40 €). Οι προμηθευτές είναι 
υποχρεωμένοι να προσφέρουν τιμές αναλυτικά για το κάθε είδος που υποβάλλουν προσφορά.  

 
4. Οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.  

 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 9 του Ν.4412/2016 όταν ο χρόνος 
παράδοσης των αγαθών είναι μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, διατηρεί το 
δικαίωμα αναπροσαρμογής της τιμής των αγαθών με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) 
υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Χρόνος εκκίνησης της 
αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών (ήτοι 30 Ιουνίου 2022) 
και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης των αγαθών που προβλέπεται 
να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα μηνών (ήτοι 31 Δεκεμβρίου 2024).  

 
6. Η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 1 του Ν. 4412/20116 διατηρεί το 

δικαίωμα κατά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού να κατακυρώσει 
τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό 
(120%) της ποσότητας των αγαθών που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης.  
 

7. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες 
που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 

 
6. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 
άνω συστήματος, την ημερομηνία και ώρα που ορίζονται στο άρθρο 3.1 της διακήρυξης 
(ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών). 
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7. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της Υπουργικής Απόφασης 
αριθμ. 56902/215 (ΦΕΚ Β’ 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

 
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν 
εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

 
9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη της Διακήρυξης από το Κατάστημα 

Κράτησης Νιγρίτας στη Νιγρίτα Σερρών και να ζητήσουν πληροφορίες στα τηλέφωνα 
2322025842  και 232025856. Επίσης η Διακήρυξη μπορεί να ανακτηθεί και από την Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr μέσω των υποσυστημάτων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α Συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 163332) και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  

 
10. H ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) θα ξεκινήσει στις 30-06-2022, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 07.00.00, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών στις 04-08-2022, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00.00. 
 

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

 
12. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
 

13. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της 
οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας του 
τμήματος / τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 
14. Η προμήθεια βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία 

αυτής καθορίζονται στη Διακήρυξη. 
 

15. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει τιμής. Κριτήριο κατακύρωσης για τις ομάδες Α2, Α3, Α4, Β1, Β2, Β4, Β5, Β6, 
Β8, Β9,  Γ1, Γ5, Γ6, Γ7, είναι η χαμηλότερη τιμή για όλα τα είδη και για τις ομάδες Α1, Β3, Β7, Γ2, 
Γ3, Γ4,  είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης βάσει τιμής αναφοράς. 
 

16. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης «Περίληψης Διακήρυξης» στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  η 21η-06-2022. 
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17. Λοιπές πληροφορίες στη  Διακήρυξη. 
 
18. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο, ενώ τα 

έξοδα δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
 

Με εντολή Υφυπουργού 
Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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