
              

 

 
                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  15 / 10 / 2018 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 29088 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                   (αναρτητέα ηλεκτρονικά) 

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 Νο 3 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 78/2018 μελέτη (ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων: 18REQ003621837) που συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την 

Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 

Κομοτηνής για το έτος 2019, συνολικής εκτιμώμενης αξίας ίση με 240.992,35 € χωρίς Φ.Π.Α., για 

την ανάδειξη προμηθευτή/των μέσω ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού. 

2. Την υπ΄ αριθ. 25098/14-09-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003685254) διακήρυξη. 

3. 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. 

 

Σας αναφέρουμε τα κάτωθι: 

Στην σελίδα 21 της σχετικής μελέτης αναφέρεται πως «η προσφορά θα πρέπει να 

συνοδεύεται από δήλωση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη του εργοστασίου κατασκευής των αντίστοιχων 

ανταλλακτικών καθώς και του επίσημου εισαγωγέα τους» µε την οποία αναλαμβάνουν να 

τροφοδοτούν τον Δήμο Κομοτηνής µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά για το τρέχον έτος έτσι ώστε 

να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

Σας διευκρινίζουμε πως αρκεί η υπεύθυνη δήλωση/βεβαίωση του 

εισαγωγέα/αντιπροσώπου να αναφέρει την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που 

προσφέρουν σε περίπτωση που δεν αφορά προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. Σε προϊόντα 

κοινοτικής προέλευσης αρκεί η υπεύθυνη δήλωση/βεβαίωση του εισαγωγέα/αντιπροσώπου να 

αναφέρει πως τα υλικά κατασκευάζονται σε χώρα της Ε.Ε. Επιπλέον στις προσφορές αυτές θα 

επισυνάπτεται και κατάλογος - prospectus του κατασκευαστή του ανταλλακτικού ή του 

επίσημου αντιπρόσωπου του στη χώρα.  

 

Όσον αφορά τα ανταλλακτικά, σε κάθε περίπτωση ο Δήμος προτείνει τα γνήσια ανταλλακτικά 

τα οποία προτείνονται από τα εργοστάσια κατασκευής των αντίστοιχων οχημάτων.  

Σας διευκρινίζουμε πως η προσφορά θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι 

τα γνήσια που προτείνει ο κατασκευαστής του οχήματος ή της υπερκατασκευής για το οποίο 

προορίζονται (δεν αφορά τους υποψηφίους αναδόχους για την ομάδα των ελαστικών), ενώ σε 
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περίπτωση που δεν είναι τα γνήσια ανταλλακτικά, αλλά ανταλλακτικά τρίτου κατασκευαστή τα 

οποία προορίζονται για χρήση στα οχήματα, μηχανήματα ή τις υπερκατασκευές του Δήμου, ο 

υποψήφιος ανάδοχος θα αναφέρει στην τεχνική προσφορά ότι εφόσον αναδειχθεί προμηθευτής θα 

καταθέσει τιμοκατάλογο ανταλλακτικών της εταιρείας του ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

πλήρης για την εκάστοτε ομάδα οχημάτων ή υπερκατασκευών για την οποία κατατίθεται και θα 

είναι σε θέση να αποδείξει ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα για τη χρήση για 

την οποία αυτά προορίζονται, προσκομίζοντας κατά περίπτωση επίσημη βεβαίωση του 

κατασκευαστή των ανταλλακτικών, ή βεβαίωση του επίσημου αντιπροσώπου στη χώρα η 

οποία θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα  ανταλλακτικά τα είναι κατάλληλα και αποδεκτά για 

την χρήση για την οποία προορίζονται.   

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

       Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

             Ζωή Πολίτου 

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 
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