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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο Δήμος Κομοτηνής για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου σίτισης Δήμου Κομοτηνής, πρόκειται 

να προβεί στην Ανάθεση της Παροχής υπηρεσίας πλήρους μεσημεριανού γεύματος, για τη σίτιση των 

απόρων από το κέντρο σίτισης του Δήμου Κομοτηνής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του 

άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προσκαλώντας 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την 25-01-

2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Κομοτηνής (Πλ. Γ. Βιζυηνού 

1, ΤΚ 69133 Κομοτηνή). Εκτιμώμενη αξία 18.876,00 € δημόσιας σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%. 

Η μέγιστη διάρκεια της ανάθεσης των υπηρεσιών ορίζεται σε χρονικό διάστημα από την 30/01/2018 

έως 16/03/2018 (33 εργάσιμες ημέρες). Σε περίπτωση που προκύψει ανάδοχος από την διαγωνιστική 

διαδικασία της αριθ. 27672/29-08-2017 διακήρυξης (ΑΔΑΜ 17PROC001873502 2017-08-30) και κατόπιν 

εξέτασης της από 12/01/2018 υποβαλλόμενης προδικαστικής προσφυγής, η σύμβαση που θα υπογραφεί για την 

παρούσα ανάθεση θα λυθεί και θα υπογραφεί η σύμβαση που θα αφορά την  αριθ. 27672/29-08-2017 

διακήρυξη, χωρίς απαιτήσεις και αξιώσεις του αναδόχου. 

Η τεχνική έκθεση, προδιαγραφές και εκτιμώμενη αξία αναφέρονται στην επισυναπτόμενη μελέτη 

(ΑΔΑΜ: 18REQ002559993 2018-01-18) 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά τα 

κάτωθι: 

 Αντίγραφο ποινικού μητρώου {ή φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ.},  

 Φορολογική ενημερότητα {για συμμετοχή σε διαγωνισμό} και  

 Ασφαλιστική ενημερότητα. 

 Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. 

 Άδεια λειτουργίας. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 
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