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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325964-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κομοτηνή: Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους
2020/S 133-325964

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Κομοτηνής
Ταχ. διεύθυνση: Πλατεία Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή Ν. Ροδόπης
Πόλη: Κομοτηνή
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Ταχ. κωδικός: 691 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης
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 τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 
Κομοτηνής, για το έτος 2021.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34300000 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους
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II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ανταλλακτικών, για τη συντήρηση και επισκευή των 
οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, για το έτος 2021.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 266 129.01 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 εργασία συντήρησης / επισκευής. 
Εξαιρούνται οι κατηγορία συσσωρευτών και των ψηκτρών σαρώθρων.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια ανταλλακτικών πλαισίων και υπερκατασκευών απορριμματοφόρων.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης, να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών, απαραίτητων για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων, για τις 
ανάγκες του Δήμου, για το έτος 2021.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 44 354.84 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, περί τροποποίησης σύμβασης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

13/07/2020 S133
https://ted.europa.eu/
TED

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 / 33



EE/S S133
13/07/2020
325964-2020-EL

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 3 / 33

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
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει 
τιμής [όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%), στο σύνολο τής εκάστοτε 
κατηγορίας, ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά, 
κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο τής κατηγορίας].

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών, απαραίτητων για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων για 
τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2021

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: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών, απαραίτητων για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων για 
τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2021

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 225.81 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
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ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών, απαραίτητων για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων για 
τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2021

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 903.23 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών, απαραίτητων για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων για 
τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2021

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 225.81 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

13/07/2020 S133
https://ted.europa.eu/
TED

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6 / 33



EE/S S133
13/07/2020
325964-2020-EL

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 7 / 33

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών, απαραίτητων για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων για 
τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2021

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 064.52 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ-ΦΟΡΤΩΤΩΝ
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών, απαραίτητων για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων για 
τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2021

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: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΟΤΩΝ ΓΑΙΩΝ
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών, απαραίτητων για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων για 
τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2021

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
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Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 258.06 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών, απαραίτητων για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων για 
τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2021

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 225.81 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
Αριθμός τμήματος: 10

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών, απαραίτητων για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων για 
τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2021

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 612.90 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.
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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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
Αριθμός τμήματος: 11

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών, απαραίτητων για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων για 
τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2021

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 064.52 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
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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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
Αριθμός τμήματος: 12

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών, απαραίτητων για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων για 
τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2021

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 645.16 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΚΤΡΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ
Αριθμός τμήματος: 13

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών, απαραίτητων για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων για 
τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2021

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 064.52 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
Αριθμός τμήματος: 14

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών, απαραίτητων για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων για 
τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2021

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 32 258.06 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Αριθμός τμήματος: 15
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II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών, απαραίτητων για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων για 
τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2021

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 483.87 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
Αριθμός τμήματος: 16

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34300000 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
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Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών, απαραίτητων για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων για 
τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2021

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 20 967.73 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Αριθμός τμήματος: 17

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πραγματοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2021.
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 29 032.26 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ
Αριθμός τμήματος: 18

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πραγματοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2021.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 225.81 EUR
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II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ
Αριθμός τμήματος: 19

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πραγματοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2021.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 612.90 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.
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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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Αριθμός τμήματος: 20

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πραγματοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2021.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 258.06 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Αριθμός τμήματος: 21

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πραγματοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2021.

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: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
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ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ
Αριθμός τμήματος: 22

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πραγματοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2021.

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: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ-ΦΟΡΤΩΤΩΝ
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Αριθμός τμήματος: 23

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πραγματοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2021.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 225.81 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΤΩΝ ΓΑΙΩΝ
Αριθμός τμήματος: 24

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
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Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πραγματοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2021.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 645.16 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Αριθμός τμήματος: 25

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πραγματοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2021.
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 612.90 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
Αριθμός τμήματος: 26

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πραγματοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2021.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 806.45 EUR
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II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
Αριθμός τμήματος: 27

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πραγματοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2021.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 096.77 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
Αριθμός τμήματος: 28

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πραγματοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2021.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 064.52 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
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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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
Αριθμός τμήματος: 29

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πραγματοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2021.

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: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
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Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
Αριθμός τμήματος: 30

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πραγματοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2021.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 838.71 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

II.2) Περιγραφή
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II.2.1) Τίτλος:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Αριθμός τμήματος: 31

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Κομοτηνής.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Νομού 
Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πραγματοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2021.

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: 01/01/2021
Λήξη: 31/12/2021
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης σύμβασης.

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
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
{όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στο σύνολο της εκάστοτε κατηγορίας, 
ενώ για την ομάδα ψηκτρών σαρώθρων, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κατηγορίας}.

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
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
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Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής παρούσας δημόσιας 
σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

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 τρεις (3) 
προηγούμενες τού 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 30 % της εκτιμώμενης αξίας των κατηγοριών, για τις οποίες 
υποβάλλει προσφορά, χωρίς τον Φ.Π.Α..
Σε περίπτωση ενώσεων, ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται από το άθροισμα των γινομένων του 
ως άνω μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε ενός εκ των εταίρων της ένωσης, επί το ποσοστό συμμετοχής 
τους στην ένωση.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θα πρέπει να περιέχουν Prospectus ή καταλόγους προϊόντων ή τεχνικά/
ενημερωτικά φυλλάδια ή φωτογραφίες ανταλλακτικών. Eπίσης προς απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας, θα πρέπει όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι να είναι σε θέση να υποβάλλουν τα κάτωθι: Κατάσταση στην 
οποία θα αναφέρεται η μάρκα / κατασκευαστής και η χώρα κατασκευής των προτεινόμενων ανταλλακτικών/
αγαθών που προσφέρουν. Τεχνική Έκθεση στην οποία θα αναφέρεται ο τεχνικός εξοπλισμός της επιχείρησης 
και των μέσων ελέγχου, το προσωπικό και ο εξοπλισμός για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης. ΌΣΟΝ 
ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 
(ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) θα πρέπει να είναι σε θέση να δηλώσουν / υποβάλλουν εκτός των ανωτέρω και τα εξής:
Οι μπαταρίες θα είναι κλειστού τύπου σφραγισμένες με τα υγρά τους και ότι στην προσφερόμενη τιμή 
συσσωρευτών θα περιλαμβάνεται η εισφορά εναλλακτικής διαχείρισής τους (Π.Δ. 115/2004).
Επιπλέον Θα πρέπει να υποβληθούν Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ο κατασκευαστής ή 
εισαγωγέας των συσσωρευτών έχει συμβληθεί με το σύστημα με το «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 
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Συσσωρευτών» (ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.) Α.Ε. και ότι οι προσφερόμενοι εμπορικοί τύποι συσσωρευτών αναφέρονται στον 
«Κατάλογο Εμπορικών Σημάτων Συσσωρευτών» της «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.».
Οι υπόχρεοι παραγωγοί θα πρέπει να διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Παραγωγού. {N. 2939/2001, όπως τροπ. 
από N. 3854/2010, Ν. 4042/2012 & ΚΥΑ 23615/651/ΕΕ. 103/2014}.
Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πρέπει ο προσωρινός ανάδοχος προκειμένου να 
αποδείξει τον ισχυρισμό του και αυτά που θα έχει συμπληρώσει στο ΕΕΕΣ {γενική ένδειξη ικανοποίησης 
κριτηρίων}, να υποβάλει έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας των συσσωρευτών 
έχει συμβληθεί με το σύστημα με το «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών» (ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.) Α.Ε. 
και ότι οι προσφερόμενοι εμπορικοί τύποι συσσωρευτών αναφέρονται στον «Κατάλογο Εμπορικών Σημάτων 
Συσσωρευτών» της «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.», καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο φορέα που θα αναφέρει τον αριθμό 
μητρώου παραγωγού.
ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ θα πρέπει να είναι 
σε θέση να δηλώσουν / υποβάλλουν εκτός των ανωτέρω και τα εξής:
Εφόσον είναι εισαγωγείς ή παραγωγοί ελαστικών θα πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής στο 
εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα της Ecoelastika (ως μοναδικό εγκεκριμένο στην Ελλάδα). Όσοι είναι 
προμηθευτές από την εγχώρια αγορά θα πρέπει να διαθέτουν τη βεβαίωση συμμετοχής στο εγκεκριμένο 
συλλογικό σύστημα της Ecoelastika της εταιρείας από όπου προμηθεύονται τα ελαστικά η οποία είναι και 
εισαγωγέας.
Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πρέπει ο προσωρινός ανάδοχος προκειμένου να 
αποδείξει τον ισχυρισμό του και αυτά που θα έχει συμπληρώσει στο ΕΕΕΣ {γενική ένδειξη ικανοποίησης 
κριτηρίων}, να υποβάλει βεβαίωση συμμετοχής στο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα της Ecoelastika (ως 
μοναδικό εγκεκριμένο στην Ελλάδα) ή βεβαίωση συμμετοχής στο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα της 
Ecoelastika της εταιρείας από όπου προμηθεύονται τα ελαστικά η οποία είναι και εισαγωγέας.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
2.2.7) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
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, για τις κατηγορίες για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά.
Διευκρίνιση: Τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας τα οποία πρέπει να υποβληθούν, θα είναι από τις 
εταιρείες που κατασκευάζουν τα υλικά και όχι από τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά / υποψηφίους 
αναδόχους, 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:
Λόγω της ιδιαιτερότητας και της φύσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης, των απρόβλεπτων και επειγουσών 
καταστάσεων που δύναται ανά πάσα στιγμή να προκύψουν σε μια δεδομένη στιγμή (όπως η αντιμετώπιση της 
εξάπλωσης του κορωνοιού COVID-19) και 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 τη μη εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου (π.χ. 
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 
παραστατικά.
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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: 14/08/2020
Τοπική ώρα: 13:00

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: 20/08/2020
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Α/Α διαγωνισμού 94545
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, βάσει της από 8.7.2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 
διαγωνισμού. Διαγωνισμός 2 σταδίων αξιολόγησης (δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς και 
οικονομικής προσφοράς).

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:
Το ποσοστό έκπτωσης θα ισχύει επί του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών των επίσημων 
αντιπροσώπων / προμηθευτριών εταιρειών. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 0,50 % του 
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 1 330,65 EUR, εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει 
προσφορά για το σύνολο των κατηγοριών.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
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Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Όπως προβλέπεται στους όρους των τευχών της διακήρυξης, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/
Α΄/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/2019), το Π.Δ. 38/2017 (Α’ 
63) «Κανονισμός Λειτουργίας Α.Ε.Π.Π.», το Π.Δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών 
προσφυγών», το Π.Δ. 57/2017 (Α΄ 88) «Οργανισμός της Α.Ε.Π.Π.» και το Π.Δ. 58/2017 (Α΄ 88) «Ειδικός 
Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Α.Ε.Π.Π.», και τον ενημερωτικό οδηγό για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο 
λειτουργίας της Α.Ε.Π.Π..

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Κομοτηνής
Ταχ. διεύθυνση: Πλατεία Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή Ν. Ροδόπης
Πόλη: Κομοτηνή
Ταχ. κωδικός: 691 33
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:
09/07/2020
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