
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Κω,

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοιχτό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 

«Προμήθεια τροφίμων για το Σβουρένειο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ για το έτος 2015 » και με κριτήριο 

κατακύρωσης όπως παρακάτω : Για (είδη αρτοποιείου , γαλακτοκομικά  είδη και είδη 

παντοπωλείου ), η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή ή προμηθευτές που θα προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου της δαπάνης , ανά ομάδα τροφίμων, για το ελαιόλαδο και 

τα οπωρολαχανικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % 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.

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά , η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ανά 

κατηγορία τροφίμων. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το 

σύνολο των ως ειδών ή για κάθε ομάδα τροφίμων ξεχωριστά και ο ανάδοχος προμηθευτής ή 

οι προμηθευτές οφείλουν να προσφέρουν όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας τροφίμων και στις 

ποσότητες που ορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ  αποφ.11389/93).                                                                                                                                                     

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6.487.40  €, μη συμπερ/μένου του ΦΠΑ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η Δεκεμβρίου  του 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

11:00πμ  (λήξη υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο Κω στην Ακτή Κουντουριώτη 7, ενώπιον 

της αρμόδιας Επιτροπής .  
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Για πληροφορίες καθώς και την παραλαβή των δικαιολογητικών συμμετοχής και των όρων 

διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  

στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κω και στα τηλ:  2242360487 – 485-486.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΚΥΡΙΤΣΗΣ
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