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ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο υλοποίησης του 

επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου 

Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) για τις ανάγκες της κοινωνικής 

σύμπραξης Ροδόπης 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κάθε ομάδας) για την ανάδειξη προμηθευτή/ών της Προμήθειας Τροφίμων 

και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσια υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος 

επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς του απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 

για τις ανάγκες της κοινωνικής σύμπραξης Ροδόπης – κωδικός ΟΠΣ 5029596, εκτιμώμενης αξίας 

1.886.568,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (2.141.348,19€ συμπεριλαμβανομένου των Φ.Π.Α.6% (8.110,47€) 13% 

(205.240,16€), 24% (41.429,56€) ανάλογα με τα υπό προμήθεια είδη. 

1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Κομοτηνής, Οδός: Πλατεία Γεωργίου Βιζυηνού 1, Ταχ.Κωδ.: 69133, Τηλ.: 

2531352448, Telefax: 2531081659, E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr, Ιστοσελίδα: www.komotini.gr 

2) Κωδικοί CPV:  [03211300-6]-Ρύζι, [15612120-8]-Κοινό αλεύρι αρτοποιίας, [15831000-2]-Ζάχαρη, 

[15851100-9]-Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά, [03221210-1]-Φασόλια, [03212211-2]-Φακές, [03212212-9]-

Ρεβίθια, [15331425-2]-Τοματοπολτός, [15511600-9]-Συμπυκνωμένο γάλα, [15411110-6]-Ελαιόλαδο,  

[15542300-2]-Τυρί φέτα, [15544000-3]-Σκληρό τυρί, [15111200-1]-Μοσχαρίσιο κρέας, [15112100-7] – 

Νωπά πουλερικά, [15511700-0]-Σκόνη γάλακτος, [15884000-8]-Τροφές για μωρά, [15241400-3] - 

Κονσερβοποιημένος τόνος, [15821200-1] - Γλυκά μπισκότα, [15884000-8] - Τροφές για μωρά, 

[39832000-3]-Προϊόντα για το πλύσιμο των πιάτων, [33741100-7]-Προϊόντα καθαρισμού των χεριών, 

[33711610-6]-Σαμπουάν, [33711520-8]-Αφρόλουτρα σε μορφή ζελέ για το μπάνιο, [39831200-8]-
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Απορρυπαντικά, [33711720-0]-Οδοντόπαστα, [33711710-7]-Οδοντόβουρτσες, [33750000-2]-Προϊόντα 

βρεφικής περιποίησης, [33771200-7]-Βρεφικές πάνες. 

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL513 {Ροδόπη}. 

4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.komotini.gr. 

5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών 

και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το 

αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την 

προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (βλ. οδηγίες στην παρ. 2.4.3. της Διακήρυξης). 

7) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα, στους όρους της διακήρυξης και στην με αρ. 

56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ως εξής: 

- Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 23-07-2020 (7:28 πμ) ημέρα Πέμπτη 

(προσωρινός αριθμός αναφοράς 20-362521-001 (2020-096686) – ΑΔΑΜ προκήρυξης  

20PROC007071418 2020-07-23. 

- Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 27-07-2020, ημέρα Δευτέρα. 

- Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 29-07-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00:00. 

- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 31-08-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 

15:00:00. 

- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 04-09-2020 ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 09:00 π.μ. 

- Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 95352 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. 

8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι δώδεκα (12) 

μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του. 

9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

10) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Εξ. 60.6699.02 του τακτικού προϋπολογισμού του 

Δήμου για το έτος 2020 και 2021. Ειδικευμένη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τους Απόρους. 

11) Διάρκεια Υλοποίησης Σύμβασης: Από την υπογραφή του συμφωνητικού και δημοσίευσης αυτού στο 

ΚΗΜΔΗΣ έως την 31/12/2021 ή με την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών της προμήθειας προγενέστερα, 

με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
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Συνδρομής. 

12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 

(ήτοι ποσό ίσο με (18.865,68 €) σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για το σύνολο των ομάδων της 

προμήθειας και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής 

αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία 

ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της 

εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., των προσφερόμενων ειδών.  

13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης. 

14) Ειδικοί όροι: Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά 

για μία ή περισσότερες, ή για το σύνολο των ομάδων (όπως αναφέρονται στη σχετική μελέτη), υπό την 

προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά τη συνολική ποσότητα κάθε είδους, με ποινή απόρριψης της 

προσφοράς. Απόρριψη ενός είδους επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς του για την 

συγκεκριμένη ομάδα. 

15) Κριτήριο Κατακύρωσης: Η Υπηρεσία θα κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είτε σε έναν, 

είτε σε περισσότερους προμηθευτές (ανά ομάδα). Συγκεκριμένα κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί: Α) το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της Τιμής Αναφοράς του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της παρούσας, 

με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προμήθειας, για το σύνολο των ποσοτήτων, για τα είδη: Ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο, Κρέας μοσχάρι,  

Κοτόπουλο νωπό-ολόκληρο και Β) τη χαμηλότερη τιμή (στο σύνολο της ομάδας) για τα υπόλοιπα είδη της 

παρούσας προμήθειας, στις τιμές της παρούσας μελέτης, με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από 

αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.   

16) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

(www.promitheus.gov.gr), στις εφημερίδες και στο portal του Δήμου www.komotini.gr. 
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