
~1~ 

 

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Κοµοτηνή, 24 / 11 / 2015 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ        Αρ. πρωτ. : 42833 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

Ταχ. ∆/νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή     Προς  

Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης   Κάθε ενδιαφερόµενο 

Πληροφορίες: Μαρία Γκιουλέ     
Τηλ.:2531352448 & 2531352436 
E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr       
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 Ο ∆ήµος Κοµοτηνής πρόκειται να προβεί σε απ’ ευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσίας ενός 

πλήρους γεύµατος (Πρωινό- µεσηµεριανό και βραδινό) στα πλαίσια ανάπτυξης δοµών και 

υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της 

βίας τους για το διάστηµα από 01-12-2015 έως 29-02-2016 µε δυνατότητα παράτασης µέχρι την 

ένταξη στη νέα Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020 του ΕΣΠΑ  σύµφωνα µε το συνηµµένο 

εβδοµαδιαίο  διαιτολόγιο, ενδεικτικού προϋπολογισµού 6.189,73 € (συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 23%).  

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους µέσα σε 

σφραγισµένο φάκελο εντός έξι (6) ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησης 

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου της παρούσας πρόσκλησης, στο τµήµα πρωτοκόλλου του ∆ήµου 

Κοµοτηνής, επί της ∆/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κοµοτηνή και συγκεκριµένα έως και 

την 30η Νοεµβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.µ. 

Η διενέργεια της προµήθειας θα γίνει βάσει των διατάξεων του  Π.∆. 28/80 και κριτήριο 

κατακύρωσης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της προµήθειας. 

Οι προσφέροντος πέρα από την οικονοµική τους προσφορά θα πρέπει να προσκοµίσουν 

επί ποινή αποκλεισµού εντός του σφραγισµένου φακέλου τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, ύψος 2,00% χωρίς Φ.Π.Α. επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού, που αντιστοιχεί στο ποσό των 100,70 € στρογγυλοποιηµένο. Πρέπει να ισχύει για 

τουλάχιστον ένα (1) µήνα επιπλέον από την ηµεροµηνία λήξης των προσφορών, ήτοι µέχρι την 

31/12/2015. 

2. Πιστοποιητικά ISO 22000 (HACCP), ISO 9001:2008, ISO 18000. 

3. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου παραγωγής τροφίµων. 
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4. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέσων µεταφοράς της σίτισης. 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς είναι ενήµεροι ως προς τις 

φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. 

6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι συµµετέχουν στην εν λόγω ανάθεση (να 

αναφέρουν τον τίτλο της προµήθειας) και ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

Α) ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, ήτοι: Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, 

∆ωροδοκία, Απάτη, Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

Β) ∆εν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

Γ) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο (µόνο για τα επαγγέλµατα που έχουν υποχρέωση 

εγγραφής στο επιµελητήριο). Για τα επαγγέλµατα που το επιµελητήριο δεν βεβαιώνει την εγγραφή 

τους, αρκεί στην υπεύθυνη δήλωση να αναγραφεί ότι δεν τους χορηγείται βεβαίωση, εφόσον δεν 

έχουν υποχρέωση εγγραφής σε αυτό. 

∆) ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του Π.∆. 60/2007 ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

Ε) ∆εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησης. 

ΣΤ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και 

των υποχρεώσεών της, εν γένει, προς το ∆ηµόσιο Τοµέα. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή ευκρινή 

φωτοαντίγραφα (εκτός της εγγυητικής επιστολής που υποβάλλεται πρωτότυπη). 

 

Ο ∆ήµαρχος Κοµοτηνής 
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