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ΠΡΟΣ:

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους
Αναδόχους

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δαπάνες Σίτισης των Μαθητών Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής για το σχολικό έτος 2022-2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη
αναδόχου για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας έτοιμου φαγητού «catering» (πλήρες μεσημεριανό γεύμα)
για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής, για το σχολικό έτος 2022-2023, εκτιμώμενης
αξίας : 261.360,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 13%.
1)
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Κομοτηνής, Οδός: Πλατεία Γεωργίου Βιζυηνού 1, Ταχ.Κωδ.: 69133, Τηλ.: 25313 52448,
E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr, Ιστοσελίδα: www.komotini.gr
2)
Κωδικός CPV: {55524000-9}-Υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα
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 παροχής υπηρεσιών, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
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. 64233/08.06.2021
(Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», ως εξής:

-
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Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 14-06-2022 ημέρα Τρίτη {προσωρινός
αριθμός αναφοράς 22-335671-001 (2022-090010)}.
-

Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 20-06-2022 ημέρα Δευτέρα.

-

Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 21-06-2022 ημέρα Τρίτη.

-

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22-06-2022 ημέρα Τετάρτη.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18-07-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα
13:00:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
-

Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 162164

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 έξι (6) μήνες από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του.
9)
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
10)
Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6495.03 ή αντίστοιχο, του προϋπολογισμού για τα
έτη 2022 και 2023 του Δήμου Κομοτηνής.
11)
Διάρκεια Σύμβασης: Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών ορίζεται από την έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς το 2022 (ή την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, εφόσον υπογραφεί
μεταγενέστερα και ανάρτησής του στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) έως τη λήξη της σχολικής περιόδου.
12)
Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι
ποσό ίσο με (5.227,20 €) και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 4,00% της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. (άρθρο 21 Ν. 4782/2021).
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)
Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
(www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.komotini.gr.

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

Ιωάννης Γκαράνης

