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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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

Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης           

Τηλ.:2531352448 & 498 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
                                                   

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95, την υπ’ αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφαση 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις διατάξεις του Ν. 4281/2014. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες 

των Παιδικών Σταθµών του ΝΠ∆∆ {Κέντρο Μέριµνας Και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής} 

και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του ∆ήµου Κοµοτηνής και του 

Ν.Π. Έτους 2015,  ενδεικτικού Προϋπολογισµού 181.072,55€ µε Φ.Π.Α.», µε σφραγισµένες 

προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης για α) τα ελαιόλαδα – κατεψυγµένα λαχανικά – αυγά 

(οµάδα Β’), οπωρολαχανικά - φρούτα (οµάδα Γ’) και για τα κρέατα - πουλερικά (οµάδα ∆’) το 

µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά είδος 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.  

Για τα υπόλοιπα είδη τροφίµων και συγκεκριµένα για β) τα είδη παντοπωλείου (οµάδα Α΄), 

άρτος και αρτοσκευάσµατα (οµάδα Ε’), γάλα-γαλακτοκοµικά-τυροκοµικά (οµάδα ΣΤ’), γάλα για το 

προσωπικό του ΚΕΜΕΑ (οµάδα Ζ΄) και γάλα για το προσωπικό του ∆ήµου (οµάδα Η’), η 

ανάθεση θα γίνει σε προµηθευτή (ή προµηθευτές) που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά 

είδος στις τιµές των τεχνικών προδιαγραφών. 

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

ορίζεται η 09/02/2015 και η ηµεροµηνία έναρξης των προσφορών η 21/02/2015 και ώρα 08:00 

π.µ. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05/03/2015 και ώρα 10:00 

π.µ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστηµα. Ο Α/Α του διαγωνισµού στην ηλεκτρονική βάση του ΕΣΗ∆ΗΣ είναι ο 

4368. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για 

ποσό που θα καλύπτει το 2% χωρίς το Φ.Π.Α. επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού των αγαθών 

ή των οµάδων για τα οποία κατέθεσε προσφορά. 

Η δαπάνη δηµοσίευσης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας βαρύνουν 

τον/τους ανάδοχο/ους του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 

3801/2009. 

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. 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες και σε δύο 

τοπικές εφηµερίδες ηµερήσιες και µία εβδοµαδιαία. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν 

συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη προµήθεια από την αρµόδια 

υπηρεσία του ∆ήµου, ήτοι από το Γραφείο Προµηθειών στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου 

Κοµοτηνής, Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Τ.Κ. 691 00 Κοµοτηνή, Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 

2531352448-498. 

       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 

 


