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       «Αναρτητέα Ηλεκτρονικά» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή  

Ταχ. Κώδικας : 69133  

Πληροφορίες : Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

Τηλέφωνο : 2531352448-426-498 
 

Κομοτηνή , 22-11-2021 

Αριθ. Πρωτ.: 29124 

 

ΠΡΟΣ 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους Αναδόχους 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης και του τρόπου υποβολής οικονομικής 

προσφοράς. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις 

του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄).  

2. Την υπ΄ αριθ. 26825/29-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009447015 2021-10-29) διακήρυξη ανοικτού 

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

φαρμάκων και εξοπλισμού για καταφύγιο αδέσποτων ζώων Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2022, 

εκτιμώμενης αξίας: 71.784,20 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%.  

3. Την αριθ. 113/2021 τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας.  

4. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 23/11/2021 και ώρα 13:00 μ.μ. 

 

 

 

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης «Μειοδότης ανακηρύσσεται για κάθε προς 

προμήθεια είδος ο προσφέρων την οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή κατ΄ 

είδος)». Σύμφωνα με τους όρους της μελέτης «Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς είτε για το 

σύνολο της προμήθειας, είτε για κάθε είδος ξεχωριστά».  

Εντός του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έχουν καταχωρηθεί τα είδη της προμήθειας όπως 

περιγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης, ήτοι σε τρεις (3) ομάδες, με αποτέλεσμα ο κάθε 

υποψήφιος ανάδοχος να πρέπει να υποβάλει οικονομική προσφορά για το σύνολο των ειδών σε 

κάθε ομάδα 

Κατόπιν των ανωτέρω σας διευκρινίζουμε τα εξής : Λόγω του γεγονότος πως έχουν 

καταχωρηθεί εκ παραδρομής στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ομάδες και προκειμένου να έχει την 

δυνατότητα ο υποψήφιος να υποβάλει προσφορά σε οποιοδήποτε είδος επιθυμεί, ΔΥΝΑΤΑΙ να 

υποβάλει την οικονομική του προσφορά για τα είδη που επιθυμεί στην εκάστοτε ομάδα και για τα 

υπόλοιπα είδη που δεν επιθυμεί να υποβάλει προσφορά, να καταχωρήσει την τιμή 0,01 € 
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προκειμένου να μπορέσει να πραγματοποιήσει την καταχώρηση και εκτύπωση της οικονομικής 

προσφοράς. 

Η ανωτέρω τιμή δεν θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. 

 

Το παρόν έγγραφο θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και συγκεκριμένα στον 

συστημικό τόπο του διαγωνισμό με α/α 141418 και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

               Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

                           Ζωή Πολίτου 

            ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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