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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  22 / 04 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 11393 

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: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την υπ΄ αριθ. 9323 / 03-04-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004724174 2019-04-03) διακήρυξη 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: 

«Προμήθεια Ημιφορτηγών για τις ανάγκες των Δ/νσεων Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης και ενός Οχήματος 4χ4 με καρότσα και εξοπλισμό πυρόσβεσης και αποχιονισμού για 

τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας του Δήμου Κομοτηνής», συνολικής εκτιμώμενης αξίας ίση με 

119.250,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% και την αριθ. 19/2019 μελέτη για την προμήθεια ημιφορτηγών, 

εκτιμώμενης αξίας ίση με 72.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

2. 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. 

3. Το από 19/04/2019 και ώρα 15:37:02 μ.μ. ερώτημα υποψήφιας αναδόχου εταιρείας, το οποίο 

απεστάλη μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α διαγωνισμού 70549). 

 

 

 Όσον αφορά το ερώτημα εάν γίνεται αποδεκτό όχημα: 1) με αερόσακο μόνο για τη 

θέση του οδηγού και όχι του συνοδηγού χωρίς όμως να επηρεάζεται η γενικότερη παθητική 

ασφάλεια του οχήματος, όπως επίσης και 2) με εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας της 

τάξεως των 6 ετών σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Η παρούσα σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής1, η οποία εκτιμάται βάσει των 

κριτηρίων που αναλύονται στους όρους των τευχών της διακήρυξης. 

Τα κριτήρια τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές αναλύονται στους όρους της τεχνικής 

μελέτης και στο άρθρο 2.3 της αριθ. 9323/03-04-2019 διακήρυξη και αυτά όπως η παθητική 

ασφάλεια και η αντιδιαβρωτική προστασία στα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία. 

                                                
1 Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται βάσει της 

καλύτερης αναλογίας τιμής-ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία αποτελεσματικότητας σε 
σχέση με την τιμή ή το κόστος. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016, άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 92 
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 

ΠΡΟΣ 
 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 
Αναδόχους  
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Όπως αναφέρεται η συνολική βαθμολογία της προσφοράς προκύπτει από τον τύπο: Συνολική 

βαθμολογία προσφοράς = 0,7 X (Βαθμολογία Ομάδας Α΄)+ 0,3X(Βαθμολογία Ομάδας Β΄). 

Οι προσφορές βαθμολογούνται με το μέσο όρο της βαθμολογίας όταν πληρούν τα ζητούμενα 

από τη διακήρυξη ανά κριτήριο, περισσότερο μέχρι 20% όταν υπερβαίνουν το ζητούμενα από 

τη διακήρυξη, λιγότερο μέχρι 20% όταν δεν πληρούν το ζητούμενα από τη διακήρυξη αλλά, σε 

στοιχεία που κρίνονται μη ουσιώδη και εκτός των ορίων βαθμολόγησης, όταν στο συγκεκριμένο 

κριτήριο αποκλίνουν ουσιωδώς. Προσφορά που βαθμολογείται σε μία ομάδα με βαθμολογία 

μικρότερη του 40 απορρίπτεται.  

Επίσης, απορρίπτονται οι προσφορές που δεν πληρούν το υποχρεωτικά ζητούμενα στοιχεία 

(στοιχεία επί ποινή αποκλεισμού) από τις τεχνικές προδιαγραφές και την σχετική μελέτη. 

Δύναται για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οι πιθανοί ανάδοχοι της 

προμήθειας να υποβάλουν την προσφορά τους, όπως αναφέρεται στο ερώτημα και σε περίπτωση 

που από τα τεχνικά στοιχεία προκύπτει πως δεν υφίστανται όλα τα επιθυμητά χαρακτηριστικά 

βάσει της τεχνικής μελέτης, η βαθμολογία για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά θα είναι 

χαμηλότερη του μεγίστου. 

 

 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

               Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

                           Ζωή Πολίτου 

            ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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