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Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
Πόλη: ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Κωδικός NUTS: EL513
Ταχ. κωδικός: 69133
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.gkourtsilidis@komotini.gr
Τηλέφωνο: +30 2531352448
Φαξ: +30 2531020185
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.komotini.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 ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Κομοτηνής για το έτος 2020

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34300000

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
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Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή
των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2020. Τα ανταλλακτικά, οι εργασίες καθώς και τα
οχήματα και μηχανήματα του Δήμου αναφέρονται σε αναλυτικούς πίνακες στην σχετική μελέτη της Διεύθυνσης
Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης, αρ. 27/2020. Είχε δημοσιευθεί όμοιος διαγωνισμός με την
αριθ. 30162/05-11-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005803784) διακήρυξη για την Προμήθεια ανταλλακτικών για την
συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2020, συνολικής
εκτιμώμενης αξίας ίση με 154.127,03 € χωρίς Φ.Π.Α. Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 30162/05-11-2019
διακήρυξη και την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης το συνολικό ποσό της εκτιμώμενης αξίας
(154.127,03 € + 68.322,58 €) υπερβαίνει το νέο κατώτατο όριο, πάνω από το οποίο οφείλει η αναθέτουσα αρχή
να προβεί σε διεθνή διαγωνισμό.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 68 322.58 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα
τμήματα ή ομάδες τμημάτων:
Ο υποψήφιος ανάδοχος που καταθέτει προσφορά για την προμήθεια ανταλλακτικών, πρέπει υποχρεωτικά και
επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει προσφορά και για την αντίστοιχη ομάδα εργασίας συντήρησης/επισκευής.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών οχημάτων/μηχανημάτων. Τα οχήματα και μηχανήματα έργου έχουν
ομαδοποιηθεί ανάλογα με τον τύπο τους και το είδος τους και επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς ανά ομάδα
εξοπλισμού, για μία ή περισσότερες ομάδες και για οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή
προσφοράς για μέρος της κάθε ομάδας εξοπλισμού, παρά μόνο για το σύνολο των τύπων οχημάτων και
μηχανημάτων που την αποτελούν. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή όπως αυτή προκύπτει
από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) επί του ισχύοντος κάθε φορά επίσημου τιμοκαταλόγου
ανταλλακτικών των οίκων κατασκευής του εξοπλισμού.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 20 161.29 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 17/05/2020
Λήξη: 31/12/2020
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται στη διακήρυξη και στο Ν. 4412/2016
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

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα
οχήματα κάθε κατηγορίας. Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΡΤΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ, Ή ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών οχημάτων/μηχανημάτων. Τα οχήματα και μηχανήματα έργου έχουν
ομαδοποιηθεί ανάλογα με τον τύπο τους και το είδος τους και επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς ανά ομάδα
εξοπλισμού, για μία ή περισσότερες ομάδες και για οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή
προσφοράς για μέρος της κάθε ομάδας εξοπλισμού, παρά μόνο για το σύνολο των τύπων οχημάτων και
μηχανημάτων που την αποτελούν. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή όπως αυτή προκύπτει
από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) επί του ισχύοντος κάθε φορά επίσημου τιμοκαταλόγου
ανταλλακτικών των οίκων κατασκευής του εξοπλισμού.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 032.26 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 17/05/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται στη διακήρυξη και στο Ν. 4412/2016
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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

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα
οχήματα κάθε κατηγορίας. Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΡΤΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ, Ή ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών οχημάτων/μηχανημάτων. Τα οχήματα και μηχανήματα έργου έχουν
ομαδοποιηθεί ανάλογα με τον τύπο τους και το είδος τους και επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς ανά ομάδα
εξοπλισμού, για μία ή περισσότερες ομάδες και για οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή
προσφοράς για μέρος της κάθε ομάδας εξοπλισμού, παρά μόνο για το σύνολο των τύπων οχημάτων και
μηχανημάτων που την αποτελούν. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή όπως αυτή προκύπτει
από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) επί του ισχύοντος κάθε φορά επίσημου τιμοκαταλόγου
ανταλλακτικών των οίκων κατασκευής του εξοπλισμού.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 419.35 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 17/05/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται στη διακήρυξη και στο Ν. 4412/2016

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

20PROC006414032 2020-03-11

5 / 14

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

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα
οχήματα κάθε κατηγορίας. Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΡΤΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ, Ή ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών οχημάτων/μηχανημάτων. Τα οχήματα και μηχανήματα έργου έχουν
ομαδοποιηθεί ανάλογα με τον τύπο τους και το είδος τους και επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς ανά ομάδα
εξοπλισμού, για μία ή περισσότερες ομάδες και για οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή
προσφοράς για μέρος της κάθε ομάδας εξοπλισμού, παρά μόνο για το σύνολο των τύπων οχημάτων και
μηχανημάτων που την αποτελούν. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή όπως αυτή προκύπτει
από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) επί του ισχύοντος κάθε φορά επίσημου τιμοκαταλόγου
ανταλλακτικών των οίκων κατασκευής του εξοπλισμού.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 677.42 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 17/05/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται στη διακήρυξη και στο Ν. 4412/2016

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
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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

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα
οχήματα κάθε κατηγορίας. Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΡΤΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ, Ή ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών οχημάτων/μηχανημάτων. Τα οχήματα και μηχανήματα έργου έχουν
ομαδοποιηθεί ανάλογα με τον τύπο τους και το είδος τους και επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς ανά ομάδα
εξοπλισμού, για μία ή περισσότερες ομάδες και για οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή
προσφοράς για μέρος της κάθε ομάδας εξοπλισμού, παρά μόνο για το σύνολο των τύπων οχημάτων και
μηχανημάτων που την αποτελούν. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή όπως αυτή προκύπτει
από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) επί του ισχύοντος κάθε φορά επίσημου τιμοκαταλόγου
ανταλλακτικών των οίκων κατασκευής του εξοπλισμού.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 032.26 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 17/05/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται στη διακήρυξη και στο Ν. 4412/2016

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
Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα
οχήματα κάθε κατηγορίας. Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΡΤΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ, Ή ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Πραγματοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων. Οι εργασίες θα εκτελούνται
αν και όποτε προκύψει ανάγκη και επομένως ο Δήμος δε δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρη την εκτιμώμενη
προϋπολογισθείσα αξία κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται
για την εργασία του όπως προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται στην
σχετική μελέτη, αλλά μπορεί να προκύψουν και δεν μπόρεσαν να προβλεφθούν κατά την διάρκεια εκπόνησης
της μελέτης, θα τιμολογούνται με χρέωση ανά ώρα παρόμοια με το κόστος εργασιών που έχει προσφέρει ο
πάροχος, ύστερα από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 17/05/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται στους όρους της διακήρυξης και στο Ν. 4412/2016, όπως 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

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Το ποσοστό θα είναι ίδιο για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εργασία που αφορά την ομάδα. Δηλαδή
το προσφερόμενο ανά ομάδα ποσοστό έκπτωσης θα είναι ενιαίο για κάθε κατηγορία ανταλλακτικών και
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της αντίστοιχης κατηγορίας εργασιών. Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΡΤΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ, Ή ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ.
II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Πραγματοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων. Οι εργασίες θα εκτελούνται
αν και όποτε προκύψει ανάγκη και επομένως ο Δήμος δε δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρη την εκτιμώμενη
προϋπολογισθείσα αξία κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται
για την εργασία του όπως προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται στην
σχετική μελέτη, αλλά μπορεί να προκύψουν και δεν μπόρεσαν να προβλεφθούν κατά την διάρκεια εκπόνησης
της μελέτης, θα τιμολογούνται με χρέωση ανά ώρα παρόμοια με το κόστος εργασιών που έχει προσφέρει ο
πάροχος, ύστερα από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 17/05/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται στους όρους της διακήρυξης και στο Ν. 4412/2016, όπως 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

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Το ποσοστό θα είναι ίδιο για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εργασία που αφορά την ομάδα. Δηλαδή
το προσφερόμενο ανά ομάδα ποσοστό έκπτωσης θα είναι ενιαίο για κάθε κατηγορία ανταλλακτικών και
της αντίστοιχης κατηγορίας εργασιών. Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΡΤΙΑ
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ, Ή ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ.
II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Πραγματοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων. Οι εργασίες θα εκτελούνται
αν και όποτε προκύψει ανάγκη και επομένως ο Δήμος δε δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρη την εκτιμώμενη
προϋπολογισθείσα αξία κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται
για την εργασία του όπως προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται στην
σχετική μελέτη, αλλά μπορεί να προκύψουν και δεν μπόρεσαν να προβλεφθούν κατά την διάρκεια εκπόνησης
της μελέτης, θα τιμολογούνται με χρέωση ανά ώρα παρόμοια με το κόστος εργασιών που έχει προσφέρει ο
πάροχος, ύστερα από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 17/05/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται στους όρους της διακήρυξης και στο Ν. 4412/2016, όπως 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

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Το ποσοστό θα είναι ίδιο για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εργασία που αφορά την ομάδα. Δηλαδή
το προσφερόμενο ανά ομάδα ποσοστό έκπτωσης θα είναι ενιαίο για κάθε κατηγορία ανταλλακτικών και
της αντίστοιχης κατηγορίας εργασιών. Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΡΤΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ, Ή ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ.
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II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Πραγματοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων. Οι εργασίες θα εκτελούνται
αν και όποτε προκύψει ανάγκη και επομένως ο Δήμος δε δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρη την εκτιμώμενη
προϋπολογισθείσα αξία κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται
για την εργασία του όπως προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται στην
σχετική μελέτη, αλλά μπορεί να προκύψουν και δεν μπόρεσαν να προβλεφθούν κατά την διάρκεια εκπόνησης
της μελέτης, θα τιμολογούνται με χρέωση ανά ώρα παρόμοια με το κόστος εργασιών που έχει προσφέρει ο
πάροχος, ύστερα από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 17/05/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται στους όρους της διακήρυξης και στο Ν. 4412/2016, όπως 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

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Το ποσοστό θα είναι ίδιο για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εργασία που αφορά την ομάδα. Δηλαδή
το προσφερόμενο ανά ομάδα ποσοστό έκπτωσης θα είναι ενιαίο για κάθε κατηγορία ανταλλακτικών και
της αντίστοιχης κατηγορίας εργασιών. Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΡΤΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ, Ή ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ
Αριθμός τμήματος: 10
II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Πραγματοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων. Οι εργασίες θα εκτελούνται
αν και όποτε προκύψει ανάγκη και επομένως ο Δήμος δε δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρη την εκτιμώμενη
προϋπολογισθείσα αξία κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται
για την εργασία του όπως προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται στην
σχετική μελέτη, αλλά μπορεί να προκύψουν και δεν μπόρεσαν να προβλεφθούν κατά την διάρκεια εκπόνησης
της μελέτης, θα τιμολογούνται με χρέωση ανά ώρα παρόμοια με το κόστος εργασιών που έχει προσφέρει ο
πάροχος, ύστερα από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 17/05/2020
Λήξη: 31/12/2020
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται στους όρους της διακήρυξης και στο Ν. 4412/2016, όπως 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

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Το ποσοστό θα είναι ίδιο για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εργασία που αφορά την ομάδα. Δηλαδή
το προσφερόμενο ανά ομάδα ποσοστό έκπτωσης θα είναι ενιαίο για κάθε κατηγορία ανταλλακτικών και
της αντίστοιχης κατηγορίας εργασιών. Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΡΤΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ, Ή ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ.

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
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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.
III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να κατέχουν την απαραίτητη οικονομική επάρκεια για τις τρείς (3)
προηγούμενες του έτους διεξαγωγής του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις (συναρτήσει όμως της ημερομηνίας
σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του.
Συγκεκριμένα το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που πρέπει να καλύπτει ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση προκειμένου αυτός να κριθεί κατάλληλος, συνίσταται σε μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για το
ανωτέρω διάστημα, ύψους τουλάχιστον ίσου µε το 50% της εκτιμώμενης αξίας των κατηγοριών για τις οποίες
υποβάλει προσφορά χωρίς το Φ.Π.Α.

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θα πρέπει να περιέχουν Prospectus, καταλόγους προϊόντων, τεχνικά/
ενημερωτικά φυλλάδια. Επίσης προς απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, θα πρέπει όλοι οι
υποψήφιοι ανάδοχοι να είναι σε θέση να υποβάλλουν τα κάτωθι:
Κατάσταση στην οποία για το κάθε ανταλλακτικό της ομάδας για την οποία κατατίθεται προσφορά, θα
αναφέρεται η μάρκα και η χώρα κατασκευής όλων των προτεινόμενων ανταλλακτικών/αγαθών που
προσφέρουν.
Τεχνική Έκθεση στην οποία θα αναφέρεται ο τεχνικός εξοπλισμός της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου, το
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και εξοπλισμός για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν τα απαραίτητα
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες
υπηρεσίες, ώστε να καλύπτει όλες τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό (οχήματα και
μηχανήματα έργου) από πιστοποιημένους οργανισμούς συμμόρφωσης.
Σας διευκρινίζουμε πως τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO τα οποία πρέπει να υποβληθούν θα είναι από
τις εταιρείες που κατασκευάζουν τα υλικά και όχι από τις εταιρείες που υποβάλουν προσφορά και θα
προμηθεύσουν τα υλικά, εκτός και εάν οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι ταυτόχρονα και οι κατασκευάστριες εταιρείες
και οι προμηθεύτριες.

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Επειδή στο παρελθόν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα μη τήρησης της προθεσμίας για την παράδοση των
ανταλλακτικών ή της παροχής των υπηρεσιών εργασίας και συντήρησης των οχημάτων/μηχανημάτων, με
αποτέλεσμα την μη εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου (πχ. αποκομιδή απορριμμάτων, κίνηση
στόλου οχημάτων), θα πρέπει οι υποψήφιοι ανάδοχοι να συστήσουν ή να διαθέτουν στελεχωμένο γραφείο
(τουλάχιστον 1 άτομο) στην Κομοτηνή, ως έδρα της αναθέτουσας αρχής.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα δηλώνουν την ύπαρξη γραφείου της εταιρείας στην Κομοτηνή ή ότι με την υπογραφή
της σύμβασης θα λειτουργήσει γραφείο της εταιρείας στην Κομοτηνή που θα αποδεικνύεται από σχετικά
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παραστατικά (όπως εκτύπωση μητρώου taxisnet για την εγκατάσταση του γραφείου και πίνακας προσωπικού
από το σύστημα Εργάνη).
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: 13/04/2020
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:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 21/04/2020
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016,

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:
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου αμέσως μετά την υπογραφή
της σύμβασης και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και μέχρι εξαντλήσεως των συνολικών ποσοτήτων της
μελέτης.

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
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Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ 196-198, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php
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
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
Πόλη: ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Ταχ. κωδικός: 69133
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.gkourtsilidis@komotini.gr
Τηλέφωνο: +30 2531352448
Φαξ: +30 2531020185
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.komotini.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/03/2020
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