
 
                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  29 / 10 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 29272 

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 Νο 1. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την υπ΄ αριθ. 27085/08-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005672137 2019-10-08) διακήρυξη 

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

«Προμήθεια Ημιφορτηγού και ενός Οχήματος 4χ4 με καρότσα και εξοπλισμό πυρόσβεσης και 

αποχιονισμού για τις ανάγκες του τμήματος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κομοτηνής», συνολικής 

εκτιμώμενης αξίας ίση με 94.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% και τις αριθ. 102 και 103/2019 μελέτες. 

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 24-10-2019 και ώρα 17:33:42 μ.μ. ερώτημα υποψήφιας αναδόχου εταιρείας, το οποίο 

απεστάλη μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α διαγωνισμού 80037). 

 

Όσον αφορά το ερώτημα εάν γίνεται αποδεκτό όχημα: 1) με τις αποκλίσεις στις διαστάσεις 

χωρίς όμως να επηρεάζεται ο γενικότερος σκοπός του οχήματος, 2) με εξελιγμένου τύπου 

πολλαπλών συνδέσμων (Multi-Link) η οποία περιλαμβάνει αμορτισέρ διπλής ενέργειας, 

ελικοειδή ελατήρια και ζαμφόρ, όπως επίσης και 3) με Multimedia Ηχοσύστημα με Οθόνη 8’’, 

Bluetooth / USB / Συνδεσιμότητα με Smartphone (Apple CarPlay & Android Auto), με ηχεία 

και κεραία, σας γνωρίζουμε πως η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης θα κάνει αποδεκτή την 

προσφορά, διότι οι διαστάσεις που αναφέρονται στην μελέτη είναι ενδεικτικές και όχι επί 

ποινή αποκλεισμού και τα αμορτισέρ καθώς επίσης και ο εξοπλισμός κρίνονται ως επί τα 

βελτίω διαφοροποιήσεις. 

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, όπως αναφέρεται και στους όρους της διακήρυξης, θα 

βαθμολογήσει με το μέσο όρο της βαθμολογίας όταν η προσφορά πληροί 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.  

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

               Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

                           Ζωή Πολίτου 

            ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

ΠΡΟΣ 
 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 
Αναδόχους  
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