ΑΔΑ: ΡΒΧΕΩΛΟ-ΛΑΩ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.08.08 23:24:45
EEST
Reason:
Location: Athens

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης
Τηλ: 2531352448, Fax: 2531081659
E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr

Κομοτηνή, 08 – 08 – 2017
Αριθμός Πρωτ.: 25602

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων ψυγείου στα σημεία διανομής για την
διανομή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ»

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής
προκηρύσσει διαγωνισμό με τη συνοπτική διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με
τίτλο : Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων ψυγείου στα σημεία διανομής για την διανομή του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους Απόρους – ΤΕΒΑ», εκτιμώμενης αξίας 34.650,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
1)

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Κομοτηνής, Οδός: Πλατεία Γεωργίου Βιζυηνού 1, Ταχ. Κωδ.: 69133, Τηλ.:
2531352448, fax: 2531081659, E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr, Ιστοσελίδα: www.komotini.gr
2)

Κωδικός CPV: [63100000-0]

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

- υπηρεσίες διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων

διεύθυνση του Δήμου www.komotini.gr.
5)

Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων

ψυγείου στα σημεία διανομής για την διανομή του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ». Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Επικεφαλής Εταίρο της
Κοινωνικής Σύμπραξης, τον Δήμο Κομοτηνής, ο οποίος έχει την ευθύνη συντονισμού και διαχείρισης της
πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»- ΚΣ ΡΟΔΟΠΗΣ».
Η κατακύρωση θα γίνει αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής στο σύνολο των υπηρεσιών, εφόσον
καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης.
6)

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και

σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7)

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρέχουν τις εγγυήσεις για την ακριβή

εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, διαφορετικά αποκλείονται. Θα πρέπει να είναι σε θέση να
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
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8)

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου

εκπροσώπου τους έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του Διαγωνισμού. Οι προσφορές δύναται να
αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, στη διεύθυνση του δημαρχιακού
καταστήματος, αλλά θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να βρίσκονται στα χέρια της αρμόδιας
επιτροπής αξιολόγησης έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.
9)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25/08/2017 ημέρα Παρασκευή ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής

διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των
προσφορών την 09:00 π.μ.
10)

Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες

από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
11)

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

12)

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Εξ. 60.7341.04 «Αποκεντρωμένες Προμήθειες

τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016ΚΣ Ροδόπη (ΑΔΑ: 698ΤΟΞ7Φ-ΞΙΔ)» η οποία δεσμεύτηκε με την αριθ. 23/2017 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής (ΑΔΑ: 7Λ58ΩΛΟ-8ΙΔ).
13)

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.

4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης.
14)

Ενστάσεις: Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.

15)

Δημοσιεύσεις:

Το

συνολικό

κείμενο

της

διακήρυξης

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

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής
Γεώργιος Πετρίδης
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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