
 

 

 
                                                                                            ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 20-10-2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ:  47569 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Δ Η Μ Ο Σ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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

Πληροφορίες: ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΤΗΛ.: 2531352424 

                                       

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
για υποβολή προσφορών 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α’ & Β’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ» (για τo 

πακέτο ΣΤ’ ) 
 

 

  Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Κομοτηνής έπειτα από την διεξαγωγή δύο  άγονων 

διεθνών διαγωνισμού μια στις 28/03/2012 και μια στις  6/07/2012, και μετά την απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου για απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση με τους ίδιους όρους της 

διακήρυξης χωρίς καμία τροποποίηση (αριθμός Δ.Σ.167/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡ1Υ-Β12) και 

283/2013 (ΑΔΑ:ΒΛΛΚΟΡ1Υ-ΘΡΛ) , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν 

προσφορές προκειμένου να προβεί στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α’ & Β’ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΕΝΤΑΞΗΣ» (για το πακέτο  ΣΤ’  ) συνολικού προϋπολογισμού 32.560,56 με το Φ.Π.Α. και με 

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα για κάθε πακέτο ή επί του συνολικού 

προϋπολογισμού της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μέχρι τις 05-11-2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 

και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής ενώπιον 

της αρμόδιας επιτροπής 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά  για το σύνολο του πακέτου. 

Αποδεκτές θα γίνονται οι προσφορές  που θα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές και τον 

οριζόμενο, από την διακήρυξη, ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 

 

Η προσφορά πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα παρακάτω απαιτούμενα 

δικαιολογητικά: 
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1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της συνολικής 

ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη, δηλαδή στρογγυλοποιημένα 

στο ποσό των 1.628,00 €. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 

σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια 

δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή 

κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

διενέργεια του διαγωνισμού. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Λεπτομερή Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη από επίσημα ή 

καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους  

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου 

αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που 

προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως 

προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι 

συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ειδικότερα στην περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε είδους θα υπάρχει: 

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. 

β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. 

γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου ή αριθμός σχετικού καταλόγου. 

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός 

«κατασκευής του εργοστασίου μας». 

 

Επίσης,  οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα 

δικαιολογητικά της προσφοράς τους και τις παρακάτω δηλώσεις : 

 

1. Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των 

τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς  καμία επιφύλαξη,  ότι έλαβε 

γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να παραδώσει ελεύθερα από 

κάθε επιβάρυνση διαδικασία και σε πλήρη λειτουργία τα προς προμήθεια είδη στους 

χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία, δηλ. ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε 

εργασίας στο Τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή.  

2. Δήλωση για τον χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού, ετοίμου (πλήρους) και 

σε κατάσταση απρόσκοπτης λειτουργίας 

3. Αναλυτική δήλωση κατά άρθρο  για την συμμόρφωση ή απόκλιση των 

προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

4. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα υπό 

προμήθεια είδη, τον τόπο εγκατάστασης του και το έτος παραγωγής. 

5. Δήλωση διαγωνιζομένου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς 

δημοσίου ή και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 9, παρ. 1β της Υ.Α. 

11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). και δήλωση για το εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό 

παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

6. Δήλωση ότι σε περίπτωση κατακύρωσης θα προσκομίσει κατά την υπογραφή της 

σύμβασης απόσπασμα ποινικού μητρώου 

  

 

7.  Παραστατικά ποιότητας και συγκεκριμένα: 

α) Παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας του προς προμήθεια υλικού που να 

επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών ή προτύπων των προσφερόμενων προϊόντων 

ΑΔΑ: ΩΙ9ΔΩΛΟ-4ΧΔ



και έχουν εκδοθεί από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδια υπηρεσία 

προμηθειών.  

β) Προσκόμιση πιστοποιητικού διαχείρισης της ποιότητας κατά EN ISO 9001:2000 

του κατασκευαστή. 

 
 

 Στο εξωτερικό του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

 Ο αριθμός της διακήρυξης. 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Και τα στοιχεία του αποστολέα, σύμφωνα με το κατωτέρω υπόδειγμα 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Ο 

            ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

                 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Επιλογή Αναδόχου του έργου: 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α’ & Β’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΕΝΤΑΞΗΣ.» 

(για το πακέτο  ΣΤ’) 

 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 13/2012 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8563 /2012 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΔΣ.:167/2013 και 283/2013 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 05-11-2014 

 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

 

 

  

ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ 
 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

α/α Περιγραφή 

Ειδών Πακέτου 

ΣΤ΄ (Κωδικοί 

262, 263,  228) 

Εξοπλισμός 

εργαστηρίων 

κηπουρικής - 

κεραμικής 

Κωδικοί Ποσότητα Μονάδα Τιμή 

Μονάδας 

(€) 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός(ΣΠ)  

ΣΠ = (5) x (6) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΤ1. Ζημωτήριο 

πηλοπλαστικής 

263 4 Τεμάχιο 4.200,00 16.800,00 

ΣΤ2. Φούρνος 

πηλοπλαστικής 

262 3 Τεμάχιο 2.100,00 6.300,00 

ΣΤ3. Τροχός 

πηλοπλαστικής 

261 3 Τεμάχιο 900,00 2.700,00 

ΣΤ4. Σπορείο 258 2 Τεμάχιο 36,00 72,00 

ΣΤ5. Φρέζα 228 1 Τεμάχιο 600,00 600,00 

     ΣΥΝΟΛΟ 

(χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

 € 26.472,00 
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