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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69133
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλέφωνο:  +30 2531352448
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.gkourtsilidis@komotini.gr 
Φαξ:  +30 2531020185
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 Λοιπών Αναλωσίμων Ειδών Παντοπωλείου & Λοιπών Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για την
Κάλυψη των Αναγκών του Δήμου Κομοτηνής, του ξενώνα δομής γυναικών, των Ν.Π. και Σ.Ε. 2020+2021

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
39830000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες
του Δήμου Κομοτηνής, του ξενώνα δομής γυναικών Κομοτηνής, των νομικών του προσώπων ΔΕΥΑΚ,
ΚΕΜΕΑ, ΔΚΕΠΠΑΚ, ΔΗΠΕΘΕ και των Σ.Ε. Α’ θμιας και Β΄ θμιας εκπαίδευσης για τα έτη 2020 και 2021 και
συγκεκριμένα: α) των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής και του ξενώνα – δομής γυναικών, β) της δημοτικής
επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης Κομοτηνής, γ) των σχολείων α’ θμιας εκπαίδευσης, δ) των σχολείων β’
θμιας εκπαίδευσης, ε) των κτιρίων ευθύνης κέντρου κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης και τους παιδικούς
και βρεφονηπιακούς σταθμούς, ζ) της Δημοτικής κοινωφελής επιχείρησης πολιτισμού – παιδείας - αθλητισμού
Κομοτηνής και στ) του δημοτικού περιφερειακού θεάτρου Κομοτηνής.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 327 066.80 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39832000
39220000
42717000
03115110
18424300
19640000
24322500
33691000
33711610
33711520
33711710
33711720
33711730
33711900
33720000
33741100
33750000
33760000
33771200
39136000
39224000
39224300
39224320
39224330
39224340
39224350
39513100
39514300
39525100
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39530000
39713000
39811300
39812400
39822000
39830000
39800000
39831200
39831210
39831300
39831600
39833000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά βάσει τιμής και συγκεκριμένα την χαμηλότερη τιμή κατ’
είδος. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 48 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13) με τις οποίες κυρώθηκε και
έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων,
β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου και ευπρεπισμού καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών,
γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των
Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους».

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 327 066.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2020
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τους όρους των τευχών της διακήρυξης και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

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
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II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα, ή περισσότερα, ή και όλα τα είδη της
παρούσας δημόσιας σύμβασης, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε είδους. Η προσφορά
του υποψήφιου προμηθευτή για ένα είδος να αφορά όλους τους φορείς που αιτούνται την προμήθεια του
συγκεκριμένου είδους, και για τα 2 έτη.

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 μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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 Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας και συγκεκριμένα ισολογισμοί ή αποσπάσματα
ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) τελευταίων
διαχειριστικών χρήσεων (συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των
δραστηριοτήτων του) από την διενέργεια του παρόντα διαγωνισμού από όπου θα πρέπει να προκύπτει ότι έχει:
γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο του 10% της
εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των ειδών στα οποία συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος. Ο γενικός ετήσιος κύκλος
εργασιών υπολογίζεται αθροιστικά. Στην περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση έχει καταθέσει, σύμφωνα
με τα ισχύοντα, στο αρμόδιο ΓΕ.ΜΗ του Επιμελητηρίου τον ισολογισμό του τελευταίου οικονομικού έτους, ο
οποίος δεν έχει δημοσιευτεί, αρκεί η προσκόμιση της Ανακοίνωσης του ισολογισμού από το ΓΕ.ΜΗ. η οποία θα
συνοδεύεται με τον σχετικό ισολογισμό.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Διευκρινίζεται πως το ύψος της οικονομικής επάρκειας (ήτοι τουλάχιστον 10% της εκτιμώμενης αξίας των
αντίστοιχων ειδών που έχει επιλέξει να συμμετάσχει, χωρίς το 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:
Όλοι οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει
τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις ιδίου ή ομοειδούς αντικειμένου μεγέθους ίσου με το 20% της εκτιμώμενης
αξίας των ειδών για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά. (Η συνολική αξία των συμβάσεων θα πρέπει να
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καλύπτει το ανωτέρω όριο και δύναται να υπολογιστούν και αθροιστικά οι συμβάσεις προκειμένου να καλύπτουν
συγκεκριμένο χρηματικό όριο).
Όσον αφορά τα είδη που απαιτείται (όπως απορρυπαντικά/σαπούνια/εντομοκτόνα) πρέπει να υποβληθούν οι
κατάλληλες κατά περίπτωση άδειες κυκλοφορίας ή εγκρίσεις από δημόσιες αρχές των προϊόντων. Επιπλέον
πρέπει να υποβληθούν τα φύλλα/δελτία δεδομένων ασφάλειας (MSDS) των απορρυπαντικών/σαπουνιών,
σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης πρέπει να διαθέτουν Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008
ή 9001:2015 ή ισοδύναμο και αντίστοιχο σε ισχύ, του εργοστασίου κατασκευής (όσον αφορά τα είδη
απορρυπαντικά/καθαριστικά, σαπούνια/υγρά καθαρισμού, χαρτί/χειροπετσέτες/χαρτομάντηλα, σάκοι
απορριμμάτων/σακούλες)

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Η ΚΑΘΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, PROSPECTUS ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ή ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΠΩΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Η κάθε παραγγελία από τον φορέα θα περιλαμβάνει όποια
από τα είδη είναι κάθε φορά αναγκαία για τη λειτουργία του κάθε φορέα χωριστά (τμηματική παραγγελία) και
όχι αναλογική ή συνολική παράδοση όλων των προϊόντων. Η παράδοση των ειδών για το Ν.Π. ΚΕΜΕΑ θα
πραγματοποιείται τμηματικά σε κάθε παιδικό/βρεφονηπιακό σταθμό. Ομοίως η παράδοση των ειδών για τις
Σχολικές Επιτροπές θα πραγματοποιείται σε κάθε σχολικό κτίριο ευθύνης της εκάστοτε σχολικής επιτροπής
τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα.

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: 31/05/2019
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:
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Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 7 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 06/06/2019
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α 72328.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών από την αρμόδια επιτροπή βάσει της αριθ. 270/2018 (ΑΔΑ:
ΩΙΕ7ΩΛΟ-33Ρ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

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
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ 196-198, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
ΑΘΗΝΑ
18233
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

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69133
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2531352448
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.gkourtsilidis@komotini.gr 
Φαξ:  +30 2531081659
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.komotini.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
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