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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

                                                   
Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και την υπ’ αρίθ. 11389/93 Υπ. Απόφαση (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Πρόχειρο διαγωνισµό για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του 

ΝΠΔΔ – ΚΕΜΕΑ – του Δήµου Κοµοτηνής έτους 2015 για τις οµάδες ελαιόλαδα – κατεψυγµένα 

λαχανικά – αυγά (οµάδα Β’), κρέατα - πουλερικά (οµάδα Δ’) και άρτος και αρτοσκευάσµατα (οµάδα 

Ε’) ενδεικτικού Προϋπολογισµού 58.016,46€ µε Φ.Π.Α. 13%, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 

κατακύρωσης:  

• για την (οµάδα Β’) ελαιόλαδα – κατεψυγµένα λαχανικά – αυγά και την (οµάδα ∆’) Κρέατα - Πουλερικά το 

µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής 

πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο 

πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 

του Ν. 3438/2006,  

• για την (οµάδα Ε΄) άρτος και αρτοσκευάσµατα, η ανάθεση θα γίνει σε προµηθευτή που θα προσφέρει τη 

χαµηλότερη τιµή κατ’ είδος. 

Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής στις 17/04/2015 ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη αποδοχής προσφορών).  

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα 

καλύπτει το 2% χωρίς το Φ.Π.Α. επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού του συνόλου των αγαθών της προµήθειας, 

είτε των οµάδων, είτε των συγκεκριµένων αγαθών για τα οποία κατετέθη προσφορά. 

       Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των συµβατικών τευχών του διαγωνισµού και να πάρουν τις 

σχετικές πληροφορίες από το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Κοµοτηνής όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Το 

σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και συγκεκριµένα στη 

διεύθυνση  http://www,komotini,gr/ 

 
Ο ∆ήµαρχος Κοµοτηνής 
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