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  Ο ∆ήµος Καλαµάτας προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου προµηθευτή  µε ανοικτό ηλεκτρονικό µειοδοτικό  
∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης: τη χαµηλότερη προσφορά για την 
εξασφάλιση γευµάτων, (πλήρους µεσηµεριανού γεύµατος), για  την σίτιση διακοσίων δεκαεννέα  (219) 
µαθητών (κατ’ εκτίµηση), του Μουσικού Σχολείου Καλαµάτας για το σχολικό έτος 2015-2016, (µε δικαίωµα 
αυξοµείωσης του αριθµού των µερίδων ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες του σχολείου), σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της υπ αρ’ 11389/93 Υπουργικής Απόφασης  (ΕΚΠΟΤΑ). 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   χωρίς  τον Φ.Π.Α.  :  114.975,00 €, µε Φ.Π.Α. 129.921,75   €. 

 Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ηµεροµηνία 
έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η 01/07/2015 Ως καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών ορίζεται η 07/07/2015 και ώρα 10.00 π.µ.. Το πλήρες σώµα της διακήρυξης του 
διαγωνισµού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική µορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr,του ΕΣΗ∆ΗΣ.  
 
 Οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν µε την 
προσφορά τους εγγύηση συµµετοχής ποσοστού 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς 
το Φ.Π.Α, σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160 Α)  
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί και ενώσεις προµηθευτών.
   

 Οι  προσφορές θα έχουν χρόνο ισχύος όχι µικρότερο από έξι (6) µήνες από την ηµέρα του διαγωνισµού.  
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η δαπάνη  δηµοσίευσης της παρούσης βαρύνει τον ανάδοχο. 
Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                                                                                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ    
 
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ     
 
 

1. ΦΕΚ                    15/06/2015 

2. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ   16/06/2015 
3. ΗΧΩ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ                              16/06/2015 
4. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΑΣ                 15/06/2015 
5. ΦΩΝΗ                                                                      16/06/2015 
6. ΘΑΡΡΟΣ                                                   16/06/2015 

 
            Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

ΘΕΜΑ: Περίληψη Προκήρυξης για την «προµήθεια πλήρους µεσηµεριανού γεύµατος 
για τη σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Καλαµάτας για το σχολικό 
έτος 2015-2016» 

ΑΔΑ: ΩΔΛΥΩΕΕ-Ω2Κ
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