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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  15 / 04 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.:10591  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                   (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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

Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

Τηλ.:25313 52448 & 426 

Φαξ.: 25310 81659 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 
  

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ΄ αριθ. 7582/15-03-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004617216) διακήρυξη για την ανάδειξη 

προμηθευτή/προμηθευτών για την δημόσια σύμβαση με τίτλο: Προμήθεια Τροφίμων για τις Ανάγκες των 

Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. - Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής  και της της 

Παροχής Γάλακτος για το Δικαιούχο Προσωπικό του ΚΕ.ΜΕ.Α., της Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ., της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

και του Δήμου Κομοτηνής για τα έτη 2020 και 2021. 

2. Την αριθ. 132/2018 σχετική μελέτη για την παρούσα προμήθεια εκτιμώμενης αξίας 621.415,76 € 

χωρίς Φ.Π.Α. 

3. Το γεγονός πως η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών για τον διαγωνισμό 

ορίστηκε η 15/04/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 

4605/2019. 

5. Σύμφωνα με την αριθ. 132/2018 μελέτη, η εκτιμώμενη αξία για τις ομάδες του ιχθυοπωλείου, 

ΟΜΑΔΕΣ 7 & 18 – ΨΑΡΙΑ - ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ {KE.ME.A.} εκ παραδρομής υπολογίστηκε σε ποσό ίσο με 

21.775,00 € χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε έτος και συνολικά  43.550,00 € και για τα 2 έτη. 

6. Η σωστή συνολική εκτιμώμενη αξία για την ομάδα του ιχθυοπωλείο (ψάρια – θαλασσινά) είναι 

ίση με 27.175,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 13% για κάθε έτος, και η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό 

των 632.215,76 € χωρίς Φ.Π.Α. 

7. Κριτήριο κατακύρωσης για τις συγκεκριμένες ομάδες αποτελεί 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.  

8. Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης, η εγγύηση συμμετοχής για τις ομάδες 7 και 18 

ορίστηκε λανθασμένα (λόγω του λανθασμένου υπολογισμού της εκτιμώμενης αξία) σε 217,75 € για κάθε 

έτος, αντί του ορθού ποσού των 271,75 € για κάθε έτος. 

 

 

ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

 

➢ Για λόγους ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων προμηθευτών, για λόγους τυπικότητας 

και διαφάνειας, η αρμόδια επιτροπής αξιολόγησης θα αποδεχθεί ως εγγυητική επιστολή το 

ποσό που αναγράφεται στους όρους της διακήρυξης για τις ομάδες 7 και 18 για κάθε έτος. 

ΠΡΟΣ 

 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Προμηθευτές  
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➢ Η λανθασμένη εκτιμώμενη αξία για τις ομάδες ιχθυοπωλείου για τα έτη 2020 και 2021, 

δεν κωλύουν την συνέχιση του διαγωνισμού, την υποβολή των προσφορών και την 

αξιολόγηση αυτών για τις συγκεκριμένες ομάδες, διότι το κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 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. 

➢ Εάν κατόπιν της έκπτωσης, που θα υποβάλει υποψήφιος προμηθευτής και στον οποίο 

θα γίνει η ανάθεση, χρειαστεί να προβλεφθούν στον προϋπολογισμό του Ν.Π. ΚΕΜΕΑ, 

επιπλέον πιστώσεις, τότε θα ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις έγκρισης για το επιπλέον ποσό 

που θα απαιτείται, προκειμένου η εκτέλεση της σύμβασης να πραγματοποιείται ομαλά.  

 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

       Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

             Ζωή Πολίτου 

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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