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ΠΡΟΣ
Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους
Αναδόχους

ΘΕΜΑ: « Διευκρινήσεις Επί της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ».
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. 60/2017 (ΑΔΑΜ) “17REQ001573437” σχετική μελέτη του Δήμου.
2. Την αριθ. 22460/14-07-2017 διακήρυξη (ΑΔΑΜ) «17PROC001695850» για την Ανάδειξη
αναδόχου της Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας για το έτος 2017.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.
4. Τον όρο της διακήρυξης σύμφωνα με τον οποίο η προσφορά του συμμετέχοντος θα συνοδεύεται από
δείγμα για τα προσφερόμενα είδη με (Α/Α) αύξοντα αριθμό βάσει μελέτης της υπηρεσίας
καθαριότητας: α) από 1.1 έως 1.5, β) 2.1 έως 2.7, γ) 3.1, 3.2 δ) 4.1 έως 4,6 και ε) 5.1, 5.2, 5.3. και
θα συνοδεύονται με ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ προς το Δήμο Κομοτηνής με την ένδειξη «για
συμμετοχή στο διαγωνισμό του Δήμου Κομοτηνής με τίτλο προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας» .
5. Το προφορικό ερώτημα που τέθηκε σχετικά με την προσκόμιση του απαιτούμενου δείγματος των
υλικών για την εν λόγω προμήθεια.

Σας αναφέρουμε τα κάτωθι:

Λόγω του γεγονότος πως ορισμένα εργοστάσια από τα οποία οι υποψήφιοι συμμετέχοντες
προμηθεύονται τα είδη που απαιτείται βάσει της διακήρυξης και της μελέτης να προσκομιστούν ως
δείγμα κλείνουν για ορισμένες μέρες τον Αύγουστο και επομένως είναι αδύνατο να τα
προμηθευτούν έως την 09 Αυγούστου 2017, ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, η αρμόδια
επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού προκειμένου να μην δημιουργεί ευνοϊκή
μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης,
θα δεχτεί επί ποινή αποκλεισμού να προσκομιστούν στον Δήμο Κομοτηνής τα δείγματα έως
την 01 / 09 / 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
βάσει των άρθρων 5 και 8 της διακήρυξης (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά,
οικονομική προσφορά) έως την 09 / 08 / 2017 {ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού}, και τα οποία
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θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και όσον αφορά τον
έλεγχο και την εξέταση του δείγματος όλων των υλικών που απαιτούνται θα πραγματοποιηθεί την
04/09/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος προμηθειών
υλικών, εξοπλισμού & υπηρεσιών
α/α
Θεμιστοκλής Χανιωτάκης
ΔΕ Διοικητικού
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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