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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  08  / 03  / 2017 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 6629 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ     (ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ & στο site του Δήμου) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης  

Τηλ.: 2531352448  

Φαξ: 2531020185 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 

  

ΘΕΜΑ: « Διευκρινήσεις Επί της Διακήρυξης » 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 13/2017 (ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ005778577 

2017-02-08) μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, εκτιμώμενης αξίας 205.592,17 € χωρίς 

τον Φ.Π.Α. 24%. 

2. Την αριθ. 4466/20-02-2017 διακήρυξη για την Ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας Ανταλλακτικών 

για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής για 1 έτος. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

4. Το από 08/03/2017 έγγραφο υποψηφίου αναδόχου (μέσα από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ) για παροχή 

διευκρινίσεων. 

 

 

 Όσον αφορά το ερώτημα εάν το έντυπο ΤΕΥΔ αντικαθιστά τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

(πιστοποιητικό πρωτοδικείου, ποινικό μητρώο, φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα) και τα 

οποία θα ζητηθούν σε περίπτωση κατακύρωσης, σας διευκρινίζουμε πως όπως αναφέρεται και 

στη σελ. 23 της διακήρυξης (άρθρο 2.2.9) προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της 

διακήρυξης, υποβάλουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως Δικαιολογητικό συμμετοχής, 

το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016). Τα ανωτέρω δικαιολογητικά που αναφέρεται ως άνω, θα 

υποβληθούν εφόσον αναδειχθείτε προσωρινός ανάδοχος. 

 Όσον αφορά το ερώτημα εάν η Υ.Δ. Νο 6 σελ. 33 της διακήρυξης το σημείο α) «Είναι 

υποχρεωμένος με δικά του μέσα να μεταφέρει το ακινητοποιημένο όχημα στο συνεργείο του και να 

το επισκευάσει εντός πέντε (5) ημερών» αφορά και τους συμμετέχοντες στην ομάδα των ελαστικών 

και επισκευής του, σας διευκρινίζουμε πως δεν αφορά τους υποψηφίους αναδόχους για την 

ομάδα των ελαστικών 

ΠΡΟΣ 

 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους 
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 Όσον αφορά το ερώτημα εάν ο πίνακας που επί ποινή αποκλεισμού θα συμπληρωθεί στην 

παρ. 2.4.3.2 σελ. 34  θα γίνει εντός του συστήματος ή πρέπει να επισυναφθεί και σε έντυπη μορφή, 

σας διευκρινίζουμε πως ο υποψήφιος ανάδοχος της προμήθειας είναι υποχρεωμένος επί ποινή 

αποκλεισμού να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης {εντός του συστήματος του 

ΕΣΗΔΗΣ  με φόρμα εκτυπωμένη από το ΕΣΗΔΗΣ). Δεν χρειάζεται να επισυναφθεί ξεχωριστό 

έντυπο. 

 Όσον αφορά το ερώτημα εάν όπως αναφέρεται στη μελέτη (σελ. 23) «Η τεχνική προσφορά 

του υποψηφίου αναδόχου θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι τα γνήσια που 

προτείνει ο κατασκευαστής του οχήματος ή της υπερκατασκευής για το οποίο προορίζονται», 

αφορά και τους συμμετέχοντες στα ελαστικά, σας διευκρινίζουμε πως δεν αφορά τους 

υποψηφίους αναδόχους για την ομάδα των ελαστικών. 

 Όσον αφορά το ερώτημα εάν όπως αναφέρεται στη μελέτη (σελ. 24) «Η προσφορά θα 

πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του εργοστασίου κατασκευής των αντίστοιχων ανταλλακτικών καθώς 

και του επίσημου εισαγωγέα τους στη χώρα µε την οποία αναλαμβάνουν να τροφοδοτούν τον διαγωνιζόμενο 

µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά για το τρέχον έτος έτσι ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του 

απέναντι στο Δήμο», αφορά και τους συμμετέχοντες στα ελαστικά, σας διευκρινίζουμε πως δεν 

αφορά τους υποψηφίους αναδόχους για την ομάδα των ελαστικών. Όπως αναγράφεται και στη 

διακήρυξη (σελ. 34) θα υποβληθεί κατάσταση στην οποία για το κάθε ανταλλακτικό της ομάδας για 

την οποία κατατίθεται προσφορά, θα αναφέρεται το εργοστάσιο, μάρκα είδους και τη χώρα 

κατασκευής όλων των προτεινόμενων ανταλλακτικών/αγαθών που προσφέρουν. 

 

Διαχειριστής Πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Για το Δήμο Κομοτηνής 

Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

ΠΕ Διοικητικού  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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