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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:577014-2018:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κομοτηνή: Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης
2018/S 250-577014
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.komotini.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 1 φορτωτή και 1 σαρώθρου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής.

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34144000

II.1.3)

Είδος σύμβασης
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Αγαθά
II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια 1 σαρώθρου καινούργιου, αυτοκινούμενου
3

αναρροφητικού, με χωρητικότητα του κάδου σαρωμάτων από 5 έως 6 κυβικά μέτρα (m ), για τις ανάγκες
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, για εργασίες καθαρισμού από
απόβλητα δημοτικών εκτάσεων και οδών, εντός και εκτός των οικισμών στα διοικητικά όρια του Δήμου
Κομοτηνής. Επίσης, με την παρούσα σύμβαση, ο Δήμος επιθυμεί την προμήθεια 1 τροχοφόρου φορτωτή
αρθρωτό πλαίσιο (σπαστός), με κάδο χωματουργικών εργασιών, χωρητικότητας τουλάχιστον 3,3 κυβικών
μέτρων, βάρους λειτουργίας μηχανήματος τουλάχιστον 18 τόννων, κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
–σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε., για εργασίες καθαρισμού από απόβλητα δημοτικών εκτάσεων,
καθώς και για εργασίες κατασκευής συντήρησης τεχνικών έργων και υποδομών, εντός και εκτός της πόλης της
Κομοτηνής και των οικισμών, στα διοικητικά όρια του Δήμου Κομοτηνής.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 322 550.00 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:
3

Προμήθεια 1 σαρώθρου 5 - 6 m , για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής.
Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144431

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Κομοτηνής ή οπουδήποτε αλλού υποδείξει η αναθέτουσα αρχή, ανάλογα με
τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής του φορέα.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια 1 σαρώθρου καινούργιου, αυτοκινούμενου αναρροφητικού, με χωρητικότητα του κάδου σαρωμάτων
3

από 5 έως 6 κυβικά μέτρα (m ). Τα υπάρχοντα σάρωθρα του Δήμου δεν επαρκούν πλέον, για την κάλυψη
του συνόλου της επικράτειας του Δήμου. Επίσης, λόγω παλαιότητας και συχνών αβαριών, τίθενται εκτός
λειτουργίας. Η επισκευή τους πολλές φορές είναι ασύμφορη τεχνικοοικονομικά, οπότε κρίνεται απαραίτητη η
3

αγορά τουλάχιστον 1 σαρώθρου 5 - 6 (m ). Το μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Με το μηχάνημα θα πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
από απόβλητα δημοτικών εκτάσεων και οδών, εντός και εκτός των οικισμών στα διοικητικά όρια του Δήμου
Κομοτηνής. Εκτιμώμενη αξία 161 275,00 EUR χωρίς Φ.Π.Α..
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Πλαίσιο - φορτία - διατάσεις — Ομάδα Α΄: τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία /
Στάθμιση: 2,5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Στοιχεία κινητήρα — Ομάδα Α΄: τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία / Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Σύστημα πέδησης — Ομάδα Α΄: τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία / Στάθμιση: 2,5
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Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Σύστημα διεύθυνσης — Ομάδα Α΄: τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία / Στάθμιση: 2,5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Σύστημα μετάδοσης κίνησης — Ομάδα Α΄: τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία /
Στάθμιση: 2,5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Άξονες - αναρτήσεις - ελαστικά — Ομάδα Α΄: τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία /
Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Καμπίνα — Ομάδα Α΄: τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία / Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ηλεκτρικό σύστημα — Ομάδα Α΄: τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία / Στάθμιση: 2,5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Δεξαμενή νερού και κάδος απορριμμάτων — Ομάδα Α΄: τεχνικά και λειτουργικά
στοιχεία / Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Σύστημα σάρωσης - λειτουργία βουρτσών και βραχίονα — Ομάδα Α΄: τεχνικά και
λειτουργικά στοιχεία / Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Σύστημα απαγωγής σκόνης κατά τη σάρωση — Ομάδα Α΄: τεχνικά και λειτουργικά
στοιχεία / Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Βασικός εξοπλισμός — Ομάδα Α΄: τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία / Στάθμιση: 2,5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Επιπρόσθετος εξοπλισμός — Ομάδα Α΄: τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία /
Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Εγγύηση καλής λειτουργίας, ποιότητα εξυπηρέτησης — Ομάδα Β΄: Αξιολόγηση
προμηθευτή - κατασκευαστή / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Χρόνος παράδοσης — Ομάδα Β΄: Αξιολόγηση προμηθευτή - κατασκευαστή /
Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Πρόγραμμα εκπαίδευσης — Ομάδα Β΄: Αξιολόγηση προμηθευτή - κατασκευαστή /
Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Παροχή τεχνικής υποστήριξης — Ομάδα Β΄: Αξιολόγηση προμηθευτή κατασκευαστή / Στάθμιση: 15
Τιμή - Στάθμιση: =Βαθμ. Τεχν./Τιμή
II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 161 275.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 180
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται στις διατάξεις 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:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι, της Πράξης: «Προμήθεια 1 φορτωτή και 1
σαρώθρου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής», με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Κομοτηνής.
Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται, ως ακολούθως: Π.Δ.Ε. Υπ. Εσωτερικών: ΣΑΕ 055
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2017ΣΕ05500010, με ποσό 240 000,00 EUR και ιδίοι πόροι Δήμου Κομοτηνής 160 000,00 EUR — Σύνολο: 400
000,00 EUR.
II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Προμήθεια 1 τροχοφόρου φορτωτή, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής.
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144710

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Κομοτηνής ή οπουδήποτε αλλού υποδείξει η αναθέτουσα αρχή, ανάλογα με
τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής του φορέα.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια 1 τροχοφόρου φορτωτή με αρθρωτό πλαίσιο (σπαστός), με κάδο χωματουργικών εργασιών,
χωρητικότητας τουλάχιστον 3,3 κυβικών μέτρων, βάρους λειτουργίας μηχανήματος τουλάχιστον 18 τόννων,
κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε., θα ικανοποιεί τις ισχύουσες
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν στις εκπομπές καυσαερίων (Euro IV ή Tier 4 Final) και
τον θόρυβο ή μεταγενέστερο, ελάχιστης καθαρής ιπποδύναμης 170kW χωρητικότητα. Ο μοναδικός υπάρχων
φορτωτής του Δήμου δεν επαρκεί πλέον, για την κάλυψη του συνόλου τής επικράτειας του Δήμου. Επίσης, λόγω
παλαιότητας και συχνών αβαριών, τίθενται εκτός λειτουργίας. Η επισκευή τους πολλές φορές είναι ασύμφορη
τεχνικοοικονομικά, οπότε κρίνεται απαραίτητη η αγορά τουλάχιστον 1 τροχοφόρου φορτωτή. Το μηχάνημα
θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, και της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Με το μηχάνημα θα πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού από απόβλητα
δημοτικών εκτάσεων, καθώς και εργασίες κατασκευής συντήρησης τεχνικών έργων και υποδομών, εντός και
εκτός της πόλης της Κομοτηνής και των οικισμών, στα διοικητικά όρια του Δήμου Κομοτηνής.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Πλαίσιο - φορτία - διατάσεις — Ομάδα Α΄: Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία /
Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Στοιχεία κινητήρα — Ομάδα Α΄: Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Σύστημα πέδησης — Ομάδα Α΄: Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία / Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Σύστημα διεύθυνσης — Ομάδα Α΄: Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία / Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Σύστημα υδραυλικό — Ομάδα Α΄: Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία / Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Σύστημα μετάδοσης κίνησης — Ομάδα Α΄: Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία /
Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Καμπίνα χειριστού — Ομάδα Α΄: Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία / Στάθμιση: 7
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κάδος φόρτωσης — Ομάδα Α΄: Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία / Στάθμιση: 8
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Εγγύηση καλής λειτουργίας, ποιότητα εξυπηρέτησης — Ομάδα Β΄: Αξιολόγηση
προμηθευτή - κατασκευαστή / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Χρόνος παράδοσης — Ομάδα Β΄: Αξιολόγηση προμηθευτή - κατασκευαστή /
Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Πρόγραμμα εκπαίδευσης — Ομάδα Β΄: Αξιολόγηση προμηθευτή - κατασκευαστή /
Στάθμιση: 5
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Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Παροχή τεχνικής υποστήριξης — Ομάδα Β΄: Αξιολόγηση προμηθευτή κατασκευαστή / Στάθμιση: 15
Τιμή - Στάθμιση: =Βαθμ. Τεχν./Τιμή
II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 161 275.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 90
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται στις διατάξεις 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:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι, της Πράξης: «Προμήθεια 1 φορτωτή και 1
σαρώθρου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής», με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Κομοτηνής.
Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται, ως ακολούθως: Π.Δ.Ε. Υπ. Εσωτερικών: ΣΑΕ 055
2017ΣΕ05500010, με ποσό 240 000,00 EUR και ιδίοι πόροι Δήμου Κομοτηνής 160 000,00 EUR — Σύνολο: 400
000,00 EUR.

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 δημόσιας
σύμβασης.
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.
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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 κατέχουν την απαραίτητη οικονομική επάρκεια, για τις τρεις (3)
προηγούμενες του έτους διεξαγωγής τού διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις (συναρτήσει, όμως, της ημερομηνίας
σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του).
Συγκεκριμένα, 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 κύκλο εργασιών
για το ανωτέρω διάστημα, ύψους τουλάχιστον ίσου με το 50 % της εκτιμώμενης αξίας των ειδών, για τα οποία
υποβάλει προσφορά 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.

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς, πρέπει να υποβληθούν τα σχετικά
φύλλα συμμόρφωσης, που αναφέρονται στις σχετικές μελέτες, καθώς επίσης και τα απαραίτητα έγγραφα /
υπεύθυνες δηλώσεις / τεχνικά στοιχεία / πιστοποιητικά / τεχνικά εγχειρίδια / φυλλάδια / prospectus, που
απαιτούνται βάσει της διακήρυξης και της σχετικής μελέτης (προκειμένου να αξιολογηθούν ορθά οι προσφορές).
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται να φέρουν τις απαραίτητες
πιστοποιήσεις έγκρισης κυκλοφορίας και να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στις σχετικές μελέτες και να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, που
εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες, από πιστοποιημένους οργανισμούς
συμμόρφωσης.
Συγκεκριμένα, για τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας (όσον αφορά στον φορτωτή), οι υποψήφιοι
προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλουν το πρότυπο ISO 9001:2008 (ή το αναθεωρημένο πρότυπο ISO
9001:2015), ως προς τη διαδικασία εμπορίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης μηχανημάτων, με
πιστοποιήσεις που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων.
Συγκεκριμένα, για τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας (όσον αφορά στο σάρωθρο), οι υποψήφιοι
προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας τής σειράς ISO 9001:2008 του
κατασκευαστή της υπερκατασκευής και του πλαισίου, και του επίσημου αντιπροσώπου του πλαισίου στην
ΕΛΛΑΔΑ. Επιπλέον, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008, 14001:2004 και OHSAS
18001:2007 του προμηθευτή. Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη, κατά ISO 9001 ή
ισοδύναμο αυτού.

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Απόρριψη 1 ή περισσοτέρων ειδών, επιφέρει αυτόματα την απόρριψη για το συγκεκριμένο είδος. Για το
σάρωθρο, η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και θα ισχύει από την
ημερομηνία της παραλαβής. Η εγγύηση θα είναι πλήρης, θα καλύπτει κάθε είδους βλάβη (μηχανική - ηλεκτρική),
στο σύνολο του αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου. Για τον φορτωτή, η εγγύηση καλής λειτουργίας
τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, τουλάχιστον θα αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής. Ο
προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση και με δική του φροντίδα, και δαπάνη, και σε
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χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 20 εργάσιμων ημερών (από την ενημέρωσή του από τον Δήμο), να
αντικαθιστά κάθε εξάρτημά του, που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί βλάβη, λόγω κακής κατασκευής,
για το διάστημα που θα ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας.
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: 29/01/2019
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: 04/02/2019
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, βάσει της υπ' αριθμ. 227/17.10.2018 απόφασης 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:
Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού, βάσει της υπ' αριθμ. 281/12.12.2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Κομοτηνής. Ισχύουν οι όροι και οι προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 29773/19.10.2018 (ΑΔΑΜ:
18PROC003870004 2018-10-19) διακήρυξης.
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Νέοι Α/Α του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – 69082 (όσον αφορά στην προμήθεια σαρώθρου) και 69083 (όσον
αφορά στην προμήθεια φορτωτή).
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: proedros@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου αυτού
και έχει ή είχε υποστεί ζημία, από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, κατά παράβαση της
νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 του
Ν.4412/2016 και γενικά στις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και στο άρθρο 3.4) της σχετικής διακήρυξης.

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:
27/12/2018
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