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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Ηλεκτρονικό ανοιχτό δηµόσιο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή  για 

την χορύγηση τροφίµων για τη «Σίτιση των µαθητών του µουσικού σχολείου Κοµοτηνής, 

σχολικού έτους 2015-2016», συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης 123.028,29 Ευρώ, 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (CPV: 15894210-6). 

 Η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.  

Η ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διαγωνισµού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ ορίζεται η 

24/07/2015 και ώρα 07:00 π.µ., και η ηµεροµηνία έναρξης των προσφορών η 09/08/2015 και ώρα 

00:00:01 π.µ. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/08/2015 και ώρα 

14:00:00 µ.µ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστηµα. Ο Α/Α του διαγωνισµού στην βάση του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ είναι ο 13374. 

Η  εγγύηση  συµµετοχής  στον  διαγωνισµό  ορίζεται  σε  ποσοστό  δύο τοις εκατό (2%)  (µη 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία 

δαπάνης στρογγυλοποιηµένο, δηλαδή  2.000,00 €.  

Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια ενός πλήρους µεσηµβρινού γεύµατος, για κάθε εργάσιµη 

ηµέρα, για τους 220 (κατ’ εκτίµηση) µαθητές του µουσικού σχολείου Κοµοτηνής, από υπογραφής της 

σύµβασης µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2015-2016 (περίπου από 14/09/2015 και µέχρι τη λήξη 

του 15/05/2016), περίπου εκατό πενήντα (150) εργάσιµων ηµερών, το οποίο θα προσφέρεται στο χώρο 

του σχολείου, όπως ρητά αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της σχετικής µελέτης. 

Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης και τα λοιπά συµβατικά τεύχη διατίθενται από το δικτυακό 

τόπο του διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

Οµοίως το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του 

∆ήµου και συγκεκριµένα στη διεύθυνση http://www.komotini.gr. 

  
Ο ∆ήµαρχος Κοµοτηνής 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: Ω6ΜΑΩΛΟ-Ρ0Λ


		2015-07-21T13:53:23+0300
	GEORGIOS PETRIDIS


		2015-07-21T14:05:14+0300
	Athens




