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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:550007-2018:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κομοτηνή: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
2018/S 241-550007

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Δήμος Κομοτηνής
Πλατεία Γ. Βιζυηνού 1 - Κομοτηνή Ν. Ροδόπης
Κομοτηνή
691 33
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης
Τηλέφωνο:  +30 2531352448
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.gkourtsilidis@komotini.gr 
Φαξ:  +30 2531081659
Κωδικός NUTS: EL513
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.komotini.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια τροφίμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Επισιτιστικής και βασικής
υλικής συνδρομής», του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) — Κοιν. Συμπρ.
Ροδόπης.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

mailto:g.gkourtsilidis@komotini.gr
https://www.komotini.gr
www.promitheus.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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15000000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(Τ.Ε.Β.Α.), με σκοπό τη διανομή τους στους ωφελουμένους του Προγράμματος. Ειδικότερα, με την παρούσα
δημόσια σύμβαση κρίνεται αναγκαία, η προμήθεια ελαιολάδου εξαιρετικά παρθένου και νωπού κοτόπουλου.
Κριτήριο κατακύρωσης: 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 (ΦΕΚ 33/Α΄/14.2.2006), σχετικές
πράξεις Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ. Συν. Κλιμ. ΣΤ΄ Πράξη 14/2015 και Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 4 Πράξη 189/2017), με
την προϋπόθεση ότι, τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 302 133.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο (συσκευασία 1 λίτρου).
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15411110

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις κεντρικές αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου (1 λίτρο), τεμάχια 31.200. Με τον όρο εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο, εννοείται το ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας, που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με
μηχανικές μεθόδους, και είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 29/2012 της Επιτροπής τής 13.1.2012,
για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου και τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 2568/91 της Επιτροπής τής
11.7.1991, σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων, καθώς και
με τις μεθόδους προσδιορισμού, και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 207 168.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων
και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015 - 2016» — Κ.Σ.
Ροδόπης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής» και σύμφωνα με
του όρους της διακήρυξης, και του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2016ΣΕ09380031. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.6699.03 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019. Απόφαση ένταξης αρ. πρωτ.
1037/20-05-2016 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, κωδικό MIS 5000143.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ολόκληρο νωπό κοτόπουλο (συσκευασία 1,5 κιλού).
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15112100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στις κεντρικές αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης (σημεία
διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια νωπού κοτόπουλου (1,5 κιλό), τεμάχια 19.500. «Νωπό κρέας κοτόπουλου», εννοείται το κρέας
κοτόπουλου, το οποίο δεν έχει ουδέποτε σκληρυνθεί με τη διαδικασία ψύχους, πριν διατηρηθεί, συνεχώς, σε

θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από - 2 oC και όχι υψηλότερη από + 4 oC.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 94 965.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων
και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015 - 2016» — Κ.Σ.
Ροδόπης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής» και σύμφωνα με
του όρους της διακήρυξης, και του Ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2016ΣΕ09380031. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
60.6699.03 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019. Απόφαση ένταξης αρ. πρωτ.
1037/20-05-2016 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, κωδικό MIS 5000143.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας
διακήρυξης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται, στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων, εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας διακήρυξης.
Ο οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται με το Ε.Ε.Ε.Σ., ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο και
θα προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, μετά
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την αποστολή της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 3.2) της παρούσας διακήρυξης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν την οικονομική επάρκεια της επιχείρησης και πρέπει
να δηλώσουν το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, κατά τις τρεις (3) προηγούμενες,
του έτους διεξαγωγής του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις (συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του
οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του).
Το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που πρέπει να καλύπτει ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, προκειμένου αυτός να κριθεί κατάλληλος, συνίσταται σε μέσο ετήσιο γενικό κύκλο εργασιών, για το
ανωτέρω διάστημα, ύψους τουλάχιστον ίσου με το 50 % της εκτιμώμενης αξίας των αντίστοιχων ειδών, που έχει
επιλέξει να συμμετάσχει, χωρίς τον Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση ενώσεων, ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται από το άθροισμα των γινομένων τού
ως άνω μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών, κάθε ενός εκ των εταίρων της ένωσης, επί το ποσοστό συμμετοχής
τους στην ένωση.
Διευκρινίζεται πως, το ύψος της οικονομικής επάρκειας (ήτοι τουλάχιστον 50 % της εκτιμώμενης αξίας των
αντίστοιχων ειδών, που έχει επιλέξει να συμμετάσχει, χωρίς τον Φ.Π.Α.), για όσο διάστημα δραστηριοποιείται
ο υποψήφιος, συνιστά προαπαιτούμενο στοιχείο συμμετοχής και δεν βαθμολογείται ή ποσοτικοποιείται σε
οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση ιδίου αντικειμένου
(προμήθειας τροφίμων κοτόπουλου ή ελαιόλαδου, αναλόγως του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά),
μεγέθους ίσου με το 10 % της εκτιμώμενης αξίας του είδους, για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.
Για την προμήθεια νωπού κοτόπουλου: να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό (ψυγεία και καταψύκτες), ώστε
να διασφαλίζεται, για προϊόντα που απαιτούν, ψύξη σε ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας (όπως πρέπει
να γίνεται) και υγιεινής. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με όργανα θερμομέτρησης και
η καταγραφή της θερμοκρασίας θα γίνεται αυτόματα, σε αρχεία διαθέσιμα στον έλεγχο. Με τον ανωτέρω
εξοπλισμό, θα διατηρούνται τα προϊόντα, καθ’ όλη τη διάρκεια της διανομής και αποθήκευσής τους, αν
απαιτηθεί, ώστε να διανέμονται με σωστό και ασφαλή τρόπο στους ωφελουμένους. Σε περίπτωση που τα είδη
είναι ευπαθή, όπως το είδος 2: «Ολόκληρο νωπό κοτόπουλο», το φορτηγό-ψυγείο του αναδόχου θα παραμένει
στο σημείο διανομής, μέχρι την ολοκλήρωση της διανομής.
Να διαθέτουν κατάλληλα μέσα μεταφοράς (φορτηγά) και μέσα μεταφοράς υπό ψύξη (φορτηγά ψυγεία), σε
ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας (όπως πρέπει να γίνεται) και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να
διαθέτουν επικαιροποιημένη σχετική άδεια, που εκδίδεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, η οποία θα σχετίζεται με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση συνεργασίας με τρίτους, για την προμήθεια νωπού κοτόπουλου, θα πρέπει να υποβληθεί
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, ότι οι συνεργάτες διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας
εγκατάστασης και τον απαραίτητο Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής Έγκρισης.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, θα πρέπει να διαθέτουν εν ισχύ, το
κάτωθι πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (Σύστημα διασφάλισης της υγιεινής τροφίμων και ποτών).
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό, δεν είναι παραγωγός ή παρασκευαστής των προϊόντων
που θα υποβάλει προσφορά στην επιχείρησή του, θα πρέπει να υποβάλει: Πιστοποιητικό περί εφαρμογής
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συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO
22000:2005, το οποίο θα έχει χορηγηθεί από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς του παραγωγού ή της
επιχείρησης, από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Μετά την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή, ο ανάδοχος θα μεταφέρει τα προϊόντα στα σημεία
διανομής που θα του υποδείξει ο Δήμος Κομοτηνής. Τα σημεία διανομής βρίσκονται στον Δήμο Κομοτηνής,
στον Δήμο Αρριανών, στον Δήμο Ιάσμου και στον Δήμο Μαρωνείας - Σαπών. Σε περίπτωση που τα είδη είναι
ευπαθή, όπως το είδος 2: «Ολόκληρο νωπό κοτόπουλο», το φορτηγό-ψυγείο του αναδόχου θα παραμένει στο
σημείο διανομής, μέχρι την ολοκλήρωση της διανομής. Ειδικά για το νωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλο)
και δεδομένου ότι, πρόκειται για ευαλλοίωτο είδος, εάν μέχρι το τέλος της πρώτης ημέρας παράδοσης, για
οποιονδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε σημείο διανομής, δεν διανεμηθεί όλη η ποσότητα στους ωφελουμένους,
τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να τα παραλάβει με δικά του κατάλληλα, μεταφορικά ψυκτικά μέσα, προκειμένου να
τα αποθηκεύσει προσωρινώς, σε δικούς του κατάλληλους αποθηκευτικούς ψυκτικούς χώρους, ούτως ώστε η
ποσότητα αυτή να αναδιανεμηθεί εντός των επόμενων 2 ημερολογιακών ημερών της διανομής.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 14/01/2019
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 18/01/2019
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
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Ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. — www.promitheus.gov.gr.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Τριμελής επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, βάσει της υπ' αριθμ. 270/12.12.2018 απόφασης, της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Άγ. Ιωάννης Ρέντης
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Δήμος Κομοτηνής
Πλατεία Γ. Βιζυηνού 1 - Κομοτηνή Ν. Ροδόπης
Κομοτηνή
691 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2531352448
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.gkourtsilids@komotini.gr 
Φαξ:  +30 2531081659
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.komotini.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
13/12/2018

www.promitheus.gov.gr
mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php
mailto:g.gkourtsilids@komotini.gr
www.komotini.gr



