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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Κοµοτηνή: 02 / 09 / 2015 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ       Αρ. πρωτ. : 29632 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    
        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο  ΔΗΜΟΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήµος Κοµοτηνής, Δ/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών, 

Υλικών, Εξοπλισµού, Υπηρεσιών, Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Τηλ. 25313 52448 & 426, 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr, Πληρ. Ιωάννης Γκουρτσιλίδης. 

2. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «Προµήθεια Τροφίµων για τις Ανάγκες των Παιδικών Σταθµών του 

Ν.Π.Δ.Δ. – Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης του Δήµου Κοµοτηνής και της Παροχής Γάλακτος 

για το Δικαιούχο Προσωπικό του ΚΕ.ΜΕ.Α., της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και του Δήµου Κοµοτηνής για τα 

Έτη 2016 και 2017». 
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διεθνής Διαγωνισµός, µε 

κριτήριο κατακύρωσης: Α) για τα είδη κρεοπωλείου, οπωροπωλείου και ελαιόλαδα – κατεψυγµένα 

λαχανικά, 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 και Β) τη χαµηλότερη τιµή για τα είδη παντοπωλείου, 

αρτοπωλείου, γάλα – γαλακτοκοµικά, στις τιµές της µελέτης. 

     Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες 

των υπό προµήθεια ειδών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην σχετική µελέτη, υπό την προϋπόθεση ότι 

στην προσφορά του θα περιλαµβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας. 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί σε 575.866,16 € εκ των οποίων 

496.888,30€ είναι για την προµήθεια (άνευ Φ.Π.Α.) και 78.977,86 € για Φ.Π.Α.  

5. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 2 έτη και τίθεται εν ισχύ από 

01/01/2016 (ή κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού εφόσον υπογραφεί µεταγενέστερα) 

έως την 31/12/2017. 

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής για ποσό που θα 

καλύπτει το 2 (δύο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισµού της µελέτης χωρίς Φ.Π.Α., εφ’ όσον ο 

προσφέρων συµµετέχει για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 

2,00% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριµένη οµάδα ή οµάδες των ειδών της 

µελέτης (άρθρο 157 Ν. 4281/2014).  

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έχουν α) τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, β) ενώσεις προµηθευτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισµοί και δ) κοινοπραξίες προµηθευτών που έχουν ως 

αντικείµενο εργασιών την εµπορία και διακίνηση των υπό προµήθεια προϊόντων. 

8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ: 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.ΔΗ.Σ. και από την ιστοσελίδα του Δήµου στη διεύθυνση 

http://www.komotini.gr. 
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9. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η ηµεροµηνία δηµοσίευσης του 

διαγωνισµού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 05/09/2015 και ώρα 07:00 π.µ., η 

ηµεροµηνία έναρξης των προσφορών η 12/10/2015 και ώρα 00:01 π.µ. Καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/10/2015 και ώρα 14:00 µ.µ.  

Ο Α/Α του διαγωνισµού στην βάση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ είναι ο 14904. 

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

Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήµατος. 

 

  
Ο Δήµαρχος Κοµοτηνής 
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 
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