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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Προμήθεια Λοιπών Αναλωσίμων Ειδών Παντοπωλείου & Λοιπών Ειδών Καθαριότητας & 

Ευπρεπισμού για την Κάλυψη των Αναγκών του Δήμου Κομοτηνής, του ξενώνα δομής 

γυναικών Κομοτηνής και των Νομικών του Προσώπων ΚΕ.ΜΕ.Α, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., 

Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ, Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και των Σ.Ε. Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης για τα 

έτη 2020 & 2021 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 131/12-06-2019 απόφαση 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 

{χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος}, για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών της δημόσιας σύμβασης για την 

προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου & ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τα οποία 

δεν υπεβλήθησαν προσφορές κατά την διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών βάσει της αριθ. 11408/22-04-

2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004837940) διακήρυξης, εκτιμώμενης αξίας 74.767,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.  

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.: 20-06-2019 (10:27) ημέρα Πέμπτη 

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

- Ημερομηνία δημοσίευσης του τυποποιημένου εντύπου προκήρυξης που απεστάλη στην Ε.Ε. στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 20-06-2019 ημέρα Πέμπτη. 

- Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 25-06-2019 ημέρα Τρίτη. 

- Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 26-06-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00:00. 

- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29-07-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 

15:00:00. 

- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην 02-08-2019, ημέρα 
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Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. ή την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 

- Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 76056 

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

προσφοράς στο Σύστημα. 

2) Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι εννέα (9) 

μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του. 

3) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

4) 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. 

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

επί της εκτιμώμενης αξίας των ειδών για τα οποία υποβάλλεται προσφορά 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 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΕΙΔΗ για να 

μπορεί να ελεγχθεί ορθά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να αναγράφουν 

στο ΕΕΕΣ / ή τουλάχιστον σε Υ.Δ. του Ν. 1599/86 το είδος/τα είδη για τα οποία συμμετέχουν και δίνουν 

προσφορά όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική μελέτη. 

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

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

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

για ένα ή περισσότερα είδη (όπως αναφέρονται στη σχετική μελέτη), είτε για το σύνολο της προμήθειας, 

υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά τη συνολική ποσότητα κάθε είδους, να αφορά όλους τους 

φορείς που αιτούνται την προμήθεια του συγκεκριμένου είδους, καθώς επίσης να αφορά και τα 2 έτη 

χρονικής διάρκειας της παρούσας σύμβασης, με ποινή απόρριψης της προσφοράς. Απόρριψη ενός είδους 

επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς του για το συγκεκριμένο είδος. Οι υποψήφιοι προμηθευτές 

πρέπει να δώσουν προσφερόμενη τιμή που θα είναι μικρότερη ή τουλάχιστον ίση με την προϋπολογισθείσα 

τιμή για το κάθε είδος. 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. 

8) 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. 

9) ΟΡΟΙ: ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 11408/22-04-2019 

(ΑΔΑΜ: 19PROC004837940)  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΑΡΙΘ. 03/2019 ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 

 

Ο ΑντιΔήμαρχος Κομοτηνής 

Οικονομικών Θεμάτων, Οικονομικού Προγρ/σμου, Ανάπτυξης & Απασχόλησης 

Ως Αναπληρωτής Δημάρχου 

Δημήτριος Πολιτειάδης 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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