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Κομοτηνή, 18 – 06 – 2019 
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ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πληρ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙΔΗΣ 

Τηλ: 2531352448-426, Fax: 2531081659 
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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (ομάδες 2 και 13) για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών 

του Ν.Π.Δ.Δ. – Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής για τα Έτη 2020 

και 2021 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αριθ. 115/2019 και 126/12-06-2019 αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής του 

Δήμου Κομοτηνής επαναπροκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 

και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής {στο σύνολο των ειδών της ομάδας}, για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης για την 

προμήθεια ειδών παντοπωλείου (ελαιόλαδα – κατεψυγμένα λαχανικά – αυγά), εκτιμώμενης αξίας 

29.828,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (14.914,00 € χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε έτος).  

1) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα, στους όρους της διακήρυξης και στην με αρ. 

56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν  ως εξής: 

- Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 18-06-2019 (10:27) ημέρα Τρίτη 

(προσωρινός αριθμός αναφοράς 19-292665-001. (2019-085673). 

- Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 18-06-2019 ημέρα Τρίτη. 

- Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 24-06-2019 ημέρα Δευτέρα. 

- Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 25-06-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00:00. 

- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22-07-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 

15:00:00. 

- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην 29-07-2019, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. ή την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

- Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 75968 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. 
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2) Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι επτά (7) 

μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του. 

3) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

4) Χρηματοδότηση: Οι πιστώσεις θα προέλθουν από ιδίους πόρους και θα καλύψουν τη σχετική 

δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Κομοτηνής για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021.  

5) Διάρκεια Σύμβασης: Από την 01/01/2020 ή την ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σε μεταγενέστερο χρόνο έως την 31/12/2021 ή με την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών της 

προμήθειας. 

6) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 

ήτοι στο ποσό των 298,28 € σε περίπτωση υποβολής προσφοράς και για τις 2 ομάδες και η εγγύηση καλή 

εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση 

συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ομάδα της σύμβασης, το 

ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της προσφερόμενης 

ομάδας. Αναλυτικά τα ποσά των εγγυητικών επιστολών που απαιτούνται για κάθε είδος αναφέρονται 

στις σελ. 22-23 της σχετικής διακήρυξης.  

7) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης. 

8) Ειδικοί όροι: Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά 

για μία ομάδα ή περισσότερες, είτε για το σύνολο της προμήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά 

θα αφορά τη συνολική ποσότητα κάθε είδους, με ποινή απόρριψης της προσφοράς. Απόρριψη ενός είδους 

επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς του για την συγκεκριμένη ομάδα. Η προσφορά του 

υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα είδη κάθε ομάδας. 

9) Κριτήριο Κατακύρωσης: Η Υπηρεσία θα κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είτε σε έναν, 

είτε σε περισσότερους προμηθευτές (ανά ομάδα). Συγκεκριμένα κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, (με την 

προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας) το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μέσης Λιανικής 

Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους.   

10) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

(www.promitheus.gov.gr), στις εφημερίδες και στο portal του Δήμου www.komotini.gr. 

11) ΟΡΟΙ: ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7582/15-03-2019 

(ΑΔΑΜ: 19PROC004617216) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΑΡΙΘ. 132/2018 ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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