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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο Δήμος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί σε απ’ ευθείας ανάθεση για την «προμήθεια 

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 (κωδικός MIS 322764), για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 

9.819,70 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%).  

Το χρονικό διάστημα της σύμβασης ορίζεται από 01/05/2015 έως την 30/11/2015. 

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της 

ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στο τμήμα πρωτοκόλλου του 

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

και την 16η Απριλίου 2015 και ώρα 12:00 μ.μ. 

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθ. 11389/ΦΕΚ 

185/Β΄/23-03-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) 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% χωρίς Φ.Π.Α. επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού, που αντιστοιχεί στο ποσό των 173,80€. Πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα 

(1) μήνα επιπλέον από την ημερομηνία λήξης των προσφορών, ήτοι μέχρι την 16/05/2015. 

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) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα 

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

Δωροδοκία, Απάτη, Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Β) Δεν 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. 

Δ) Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

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

Ε) Δεν 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 Δημόσιο Τομέα. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή ευκρινή 

φωτοαντίγραφα (εκτός της εγγυητικής επιστολής που υποβάλλεται πρωτότυπη). 

 

Ο ∆ήµαρχος Κοµοτηνής 

 

 

 

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ 

 

 


