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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69133
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλέφωνο:  +30 2531352448
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.gkourtsilidis@komotini.gr 
Φαξ:  +30 2531081659
Κωδικός NUTS: EL513
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.komotini.gr

I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.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 λαμπτήρων οδοφωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων, φωτιστικών σωμάτων, υλικών
οδοφωτισμού και εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού για τα έτη 2018 και 2019

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
31681410

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Νέου Καλλικρατικού Δήμου
Κομοτηνής καθώς και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για δύο έτη (2018 & 2019).
Η εκτιμώμενη αξία για κάθε έτος της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 178.046,10 € χωρίς το Φ.Π.Α.
24% (42.731,06 € Φ.Π.Α.) και 220.777,16 € με Φ.Π.Α.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία και για τα 2 έτη ισούται με 356.092,20 € χωρίς Φ.Π.Α. {441.554,32 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%} (Φ.Π.Α ίσο με 85.462,12 €).
Α/Α διαγωνισμού στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 43276

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 356 092.20 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μόνο όλες τις παρτίδες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΤΟΥΣ 2018
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31320000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην έδρα του Δήμου και ειδικότερα στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου , ή οπουδήποτε υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Νέου Καλλικρατικού Δήμου
Κομοτηνής καθώς και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για δύο έτη (2018 & 2019). ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3 Χ 1,5 MM2,
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3 Χ 2,5 MM2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3 Χ 4 MM2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 4 Χ 1,5 MM2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY 4 Χ 6
MM2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY 4 Χ 10 MM2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5 Χ 2,5 MM2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5 Χ6 MM2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ
5 Χ 10 MM2 , ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H03VV-F 3 Χ 1,5 MM2 , ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H03VV-F 5 X 1,5 MM2 ,
ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H03VV-F 5 X 2,5 MM2 , ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY 3 Χ 1,5 MM2 , ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY 3 Χ 2,5 MM2 ,
ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 6 X 2 X 0,51 MM2 (CAT SE) , ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ JYYE 2 X 2 X 0,6 MM2 , ΚΑΛΩΔΙΟ
ΕΥΚΑΜΠΤΟ H03VV-F 2 Χ 1 MM2 , KΑΛΩΔΙΟ NYFAZ 2 X 0,75 ,

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 918.70 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2018
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 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
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότερες
ομάδες. είτε για το σύνολο της προμήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά όλα τα είδη και
τις ποσότητες της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την
απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη ομάδα.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2018
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31500000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην έδρα του Δήμου και ειδικότερα στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου , ή οπουδήποτε υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Νέου Καλλικρατικού Δήμου
Κομοτηνής καθώς και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για δύο έτη (2018 & 2019).
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18 W ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ 6400 K
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36 W ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ 6400 K
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58 W ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ 6400 K
ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (STARTERS) 230 V 4-22 W
ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (STARTERS) 230 V 4-80 W
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ Ε27 110 W
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED 45-48 W E27 ME ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ Ε40 ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ 30.000 hr ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6000 Κ
ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 3000 lm ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SON 70 W ΜΕ ΚΑΛΥΚΑ E27 ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΡΦΗΣ
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SON 150 W ΜΕ ΚΑΛΥΚΑ E40 ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΡΦΗΣ
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ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SON 250 W ΜΕ ΚΑΛΥΚΑ E40 ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΡΦΗΣ
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΙΩΔΙΝΗΣ 230 V 500 W ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΛΥΚΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΙΩΔΙΝΗΣ 230 V 1000 W ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΛΥΚΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ BRILLIANT LINE GU 5.3 12 V 20 W
ΛΑΜΠΑ E27 15 W ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΑ Ε27 20 W ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΑ Ε27 40 W ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΑ HQI E-40 250 W ΣΩΛΗΝΩΤΗ 6000 Κ
ΛΑΜΠΑ HQI E-40 400 W ΣΩΛΗΝΩΤΗ 6000Κ
ΛΑΜΠΑ 150 W R X 7S ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ
ΛΑΜΠΑ SON 250 W ΣΩΛΗΝΩΤΗ Ε40
ΛΑΜΠΑ SON 400 W ΣΩΛΗΝΩΤΗ Ε40
ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ E27/11 W/4000 K
ΛΑΜΠΑ 12 W - 14 LED E27 ΓΛΟΜΠΕ 6000Κ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ 1200 lm ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΛΑΜΠΑ LED 25-28 W E27 230 V ME ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30.000 hr 6000 K KAI ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2400 lm
ΛΑΜΠΑ LED 17-19 W E27 6000K ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ 1500 lm ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 30.000 hr
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 118 193.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2018
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 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
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότερες
ομάδες. είτε για το σύνολο της προμήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά όλα τα είδη και
τις ποσότητες της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την
απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη ομάδα.
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2018
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην έδρα του Δήμου και ειδικότερα στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου , ή οπουδήποτε υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Νέου Καλλικρατικού Δήμου
Κομοτηνής καθώς και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για δύο έτη (2018 & 2019).
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 250 W/230 V/E-40
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΣΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ300
ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΑΤ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΤΟΥΪ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΣΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ400
ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΑΤ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΤΟΥΪ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΣ ΣΤΕΓΑΝΟΥ HQI – 150 W/230V/RX7S ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Η
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΣ ΣΤΕΓΑΝΟΥ HQI – 250 W/230V/Ε- 40 ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Η
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ8 4 Χ 18 W ΜΕ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 17 914.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2018
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 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
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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
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότερες
ομάδες. είτε για το σύνολο της προμήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά όλα τα είδη και
τις ποσότητες της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την
απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη ομάδα.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31211000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην έδρα του Δήμου και ειδικότερα στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου , ή οπουδήποτε υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Νέου Καλλικρατικού Δήμου
Κομοτηνής καθώς και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για δύο έτη (2018 & 2019).
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΥ 10 Α 3KA
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΥ 16 Α 3KA
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΥ 20 Α 3KA
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 2 Α
ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 25 Α ΤΥΠΟΥ ΝΕΟΖΕΤ Ε18
ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35 Α ΤΥΠΟΥ ΝΕΟΖΕΤ Ε18
ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50 Α ΤΥΠΟΥ ΝΕΟΖΕΤ Ε18
ΘΗΚΗ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΚΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΩΣ 63 Α Ε18
ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 160 Α Νο 0.1
ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 80 Α Νο 0.1
ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 63 Α Νο 0.0
ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 50 Α Νο 0.0

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 804.10 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2018
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 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
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότερες
ομάδες. είτε για το σύνολο της προμήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά όλα τα είδη και
τις ποσότητες της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την
απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη ομάδα.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ-ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2018
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31214100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην έδρα του Δήμου και ειδικότερα στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου , ή οπουδήποτε υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Νέου Καλλικρατικού Δήμου
Κομοτηνής καθώς και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για δύο έτη (2018 & 2019).
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΡΑΓΑ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΑΠΛΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΚΟΜΥΤΑΤΕΡ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΟΜΥΤΑΤΕΡ ΣΤΕΓΑΝΟΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ SCHUCO
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ SCHUCO ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 20 Χ 19 20 Μ
ΛΑΣΤΙΧΟΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΟΥΣ 20 mm ΜΗΚΟΣ 10Μ
ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3 Χ 1,5 MM2 ΜΗΚΟΥΣ 1,5 M ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ
ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΡΑΓΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 16 Α
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 036.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2018
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 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
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότερες
ομάδες. είτε για το σύνολο της προμήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά όλα τα είδη και
τις ποσότητες της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την
απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη ομάδα.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2018
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31681000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην έδρα του Δήμου και ειδικότερα στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου , ή οπουδήποτε υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Νέου Καλλικρατικού Δήμου
Κομοτηνής καθώς και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για δύο έτη (2018 & 2019).
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΡΕΛΕ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ 40 Α/230 V ΡΑΓΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΡΕΛΕ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ 63 Α/230 V ΡΑΓΑΣ
ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΗΝΙΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 18 W
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ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΗΝΙΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 36 W
ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΗΝΙΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 58 W
ΡΟΚΑ 4 Χ 18 (ΚΟΥΤΙ) 100 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΡΟΚΑ 6 Χ 35 (ΚΟΥΤΙ) 100 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΡΟΚΑ 7 Χ 25 (ΚΟΥΤΙ) 100 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΡΟΚΑ 8 Χ 25 (ΚΟΥΤΙ) 100 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΡΟΚΑ 9 Χ 25 (ΚΟΥΤΙ) 100 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΡΟΚΑ 10 Χ 25 (ΚΟΥΤΙ) 100 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΡΟΚΑ 11 Χ 25 (ΚΟΥΤΙ) 100 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΡΟΚΑ 17 Χ 45(ΚΟΥΤΙ) 100 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΡΟΚΑ 22 Χ 50 (ΚΟΥΤΙ) 100 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΖΩΝΑΡΑΚΙ 150 Χ 3,6 ΚΟΥΤΙ (100 ΤΕΜΑΧΙΑ)
ΖΩΝΑΡΑΚΙ 200 Χ 4,8 ΚΟΥΤΙ (100 ΤΕΜΑΧΙΑ)
ΖΩΝΑΡΑΚΙ 200 Χ 3,6 ΚΟΥΤΙ (100 ΤΕΜΑΧΙΑ)
ΖΩΝΑΡΑΚΙ 300 Χ 3,6 ΚΟΥΤΙ (100 ΤΕΜΑΧΙΑ)
ΖΩΝΑΡΑΚΙ 300 Χ 4,8 ΚΟΥΤΙ (100 ΤΕΜΑΧΙΑ)
ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ (6) ΕΞΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3 Χ 2,5 MM2 ΜΗΚΟΥΣ 1,5 M ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΟΥΚΟΥ
ΝΤΟΥΪ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ Ε27/1/8 ΛΕΥΚΟ
ΝΤΟΥΪ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΒΑΣΕΩΣ Ε27 ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ
ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 70-600 W
ΤΣΕΡΚΙ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 10 Μ ΜΕΣΑΙΟ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ13 ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΚΙΤΡΙΝΗ
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ13 ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΠΡΑΣΙΝΗ
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ13 ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΚΟΚΚΙΝΗ
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ13 ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΑΣΠΡΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ13
ΚΩΣ 25 mm2
ΚΩΣ 10 mm2
ΚΩΣ 16 mm2
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 125 W ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 250 W ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 150 W ΝΑΤΡΙΟΥ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 250 W ΝΑΤΡΙΟΥ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 400 W ΝΑΤΡΙΟΥ
ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΕΥΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ (KOYTI ΜΕ 100 ΛΑΜΠΑΚΙΑ)
ΚΑΠΑΚΙ ΚΥΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Φ70 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 10 cm X 10 cm
ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗΣ) ΔΙΑΦΑΝΕΣ

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 201 226.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2018
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 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
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότερες
ομάδες. είτε για το σύνολο της προμήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά όλα τα είδη και
τις ποσότητες της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την
απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη ομάδα.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΤΟΥΣ 2019
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31320000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην έδρα του Δήμου και ειδικότερα στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου , ή οπουδήποτε υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Νέου Καλλικρατικού Δήμου
Κομοτηνής καθώς και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για δύο έτη (2018 & 2019).
Τα είδη αναφέρονται στην ομάδα 1. Η συνολική εκτιμώμενη αξία για τις ομάδες 1+7 και για τα 2 έτη αναφέρεται
στο τμήμα ΙΙ που αφορά την ομάδα 1.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Έναρξη: 01/01/2018
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 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
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότερες
ομάδες. είτε για το σύνολο της προμήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά όλα τα είδη και
τις ποσότητες της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την
απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη ομάδα.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2019
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31500000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην έδρα του Δήμου και ειδικότερα στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου , ή οπουδήποτε υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Νέου Καλλικρατικού Δήμου
Κομοτηνής καθώς και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για δύο έτη (2018 & 2019).
Τα είδη αναφέρονται στην ομάδα 2. Η συνολική εκτιμώμενη αξία για τις ομάδες 2+8 και για τα 2 έτη αναφέρεται
στο τμήμα ΙΙ που αφορά την ομάδα 2.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2018
Λήξη: 31/12/2019
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 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
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότερες
ομάδες. είτε για το σύνολο της προμήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά όλα τα είδη και
τις ποσότητες της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την
απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη ομάδα.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2019
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην έδρα του Δήμου και ειδικότερα στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου , ή οπουδήποτε υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Νέου Καλλικρατικού Δήμου
Κομοτηνής καθώς και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για δύο έτη (2018 & 2019).
Τα είδη αναφέρονται στην ομάδα 3. Η συνολική εκτιμώμενη αξία για τις ομάδες 3+9 και για τα 2 έτη αναφέρεται
στο τμήμα ΙΙ που αφορά την ομάδα 3.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2018
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 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
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότερες
ομάδες. είτε για το σύνολο της προμήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά όλα τα είδη και
τις ποσότητες της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την
απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη ομάδα.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ – ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
Αριθμός τμήματος: 10

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31211000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην έδρα του Δήμου και ειδικότερα στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου , ή οπουδήποτε υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Νέου Καλλικρατικού Δήμου
Κομοτηνής καθώς και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για δύο έτη (2018 & 2019).
Τα είδη αναφέρονται στην ομάδα 4. Η συνολική εκτιμώμενη αξία για τις ομάδες 4+10 και για τα 2 έτη αναφέρεται
στο τμήμα ΙΙ που αφορά την ομάδα 4.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2018
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 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
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότερες
ομάδες. είτε για το σύνολο της προμήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά όλα τα είδη και
τις ποσότητες της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την
απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη ομάδα.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2019
Αριθμός τμήματος: 11

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31214100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην έδρα του Δήμου και ειδικότερα στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου , ή οπουδήποτε υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Νέου Καλλικρατικού Δήμου
Κομοτηνής καθώς και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για δύο έτη (2018 & 2019).
Τα είδη αναφέρονται στην ομάδα 5. Η συνολική εκτιμώμενη αξία για τις ομάδες 5+11 και για τα 2 έτη αναφέρεται
στο τμήμα ΙΙ που αφορά την ομάδα 5.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2018
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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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
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότερες
ομάδες. είτε για το σύνολο της προμήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά όλα τα είδη και
τις ποσότητες της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την
απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη ομάδα.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2019
Αριθμός τμήματος: 12

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31681000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην έδρα του Δήμου και ειδικότερα στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου , ή οπουδήποτε υποδείξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες φωτισμού των οδών της πόλης και των οικισμών του Νέου Καλλικρατικού Δήμου
Κομοτηνής καθώς και των κτιρίων ευθύνης του Δήμου για δύο έτη (2018 & 2019).
Τα είδη αναφέρονται στην ομάδα 6. Η συνολική εκτιμώμενη αξία για τις ομάδες 6+12 και για τα 2 έτη αναφέρεται
στο τμήμα ΙΙ που αφορά την ομάδα 6.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2018
Λήξη: 31/12/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 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
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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
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότερες
ομάδες. είτε για το σύνολο της προμήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά όλα τα είδη και
τις ποσότητες της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την
απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη ομάδα.

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:
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 προμήθειας. 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 μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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 Ελλάδα 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 αποδείξουν την οικονομική επάρκεια της επιχείρησης και πρέπει
να δηλώσουν το συνολικού ύψος του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του
έτους διεξαγωγής του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.
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 (σε παρόμοια
ή αντίστοιχα µε την προκηρυσσόµενα είδη, που έχει επιλέξει να συμμετάσχει) για το ανωτέρω διάστημα, ύψους
τουλάχιστον ίσου µε το 30% της εκτιμώμενης αξίας των αντίστοιχων ειδών, που έχει επιλέξει να συμμετάσχει,
χωρίς το 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:
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές
της σχετικής μελέτης, υποβάλλοντας τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια/εικονογραφημένα έντυπα/prospectus
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και ISO. Τα προσκομιζόμενα είδη θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα
συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.
Επίσης οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση συμμετοχής σε ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων) των υπόχρεων παραγωγών
(κατασκευαστές, εισαγωγείς ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού) των οποίων τα προϊόντα προσφέρονται στον
διαγωνισμό και που εμπίπτουν σ' αυτή την υποχρέωση (μπαταρίες, συσσωρευτές, ηλεκτρικός-ηλεκτρολογικός
εξοπλισμός ΑΗΗΕ) {N. 2939/2001, KYA Η.Π. 23615/651/Ε.103}.
Οι υπόχρεοι παραγωγοί θα πρέπει να διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Παραγωγού σύμφωνα με το άρθρο 17 της
παραπάνω Κ.Υ.Α. με τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) από εγκεκριμένο από το Υπουργείο σύστημα,
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΑ του Π.Δ. 117/2004.
{Σχετική νομοθεσία: KYA 181504/2016 για το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Μ.ΠΑ.) , άρθρα 7 και 17 του Ν. 2939/2001 (Α 179), όπως ισχύουν. Τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 181504/2016
υπουργική απόφαση. Ο βασικός νόμος που ορίζει το πλαίσιο για τη δημιουργία και τήρηση του Ε.Μ.ΠΑ. για
τις συσκευασίες και τα άλλα προϊόντα είναι ο Ν. 3854/2010 (Φ.Ε.Κ. 94/Α΄/2010). Ειδικότερα για τον ηλεκτρικό
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ) και τις ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (ΗΣ&Σ) υπάρχει αντίστοιχο
κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει μεταφερθεί και στην εθνική νομοθεσία. Στα είδη ΗΗΕ η οδηγία 2012/19/
ΕΕ έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ Η.Π.23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014) και ορίζει
τις υποχρεώσεις των παραγωγών και διανομέων ΗΗΕ καθώς και τον τρόπο καταχώρισης και υποβολής
πληροφοριών σχετικά με το μητρώο παραγωγών. Στις ΗΣ&Σ η οδηγία 2006/66/ΕΚ έχει μεταφερθεί στο εθνικό
δίκαιο με την ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010) και ορίζει τις υποχρεώσεις των διακινητών
ΗΣ&Σ όσον αφορά το μητρώο παραγωγών. Επιπλέον η οδηγία 2013/56/ΕΕ και η Απόφαση 2009/603/ΕΚ
ορίζουν τα επιμέρους στοιχεία προς υποβολή για την καταχώριση των παραγωγών στο μητρώο.
Στην περίπτωση που οι ίδιοι ∆ΕΝ είναι "υπόχρεοι παραγωγοί" κατά την έννοια του Ν. 2939/01 δηλ. δεν
εισάγουν, δεν κατασκευάζουν, δεν πωλούν µε τη μάρκα τους στην αγορά τα άνω είδη αλλά είναι απλοί
"Διακινητές" ήτοι προμηθεύονται τα προϊόντα που θα θέσουν στο διαγωνισμό από άλλον προμηθευτή, τότε θα
πρέπει να υποβάλλει αντίστοιχη Βεβαίωση και Αριθμό Μητρώου του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα από τον
οποίο προμηθεύεται.
Στην περίπτωση που για τα είδη που θα προσφέρουν δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης
συμμετοχής σε ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων
προϊόντων) και κατοχής αριθμού μητρώου παραγωγού, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές
εγκυκλίους, θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο
στην οποία να αναφέρουν ότι δεν είναι υπόχρεοι προσκόμισης βεβαίωσης συμμετοχής σε ΣΣΕΔ και κατοχής
αριθμού μητρώου παραγωγού για τα είδη που υποβάλουν προσφορά, αναφέροντας τους λόγους για τους
οποίους δεν είναι υπόχρεοι.
Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα, αρίστης ποιότητας και
λειτουργικότητας, στην αρχική τους συσκευασία και να μην παρουσιάζουν ελαττώματα οφειλόμενα σε ελλιπή
σχεδιασμό ή πλημμελή κατασκευή ή ελαττωματικά υλικά.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Επιπλέον στην τεχνική προσφορά του συμμετέχοντα πρέπει να υποβληθούν:
1) Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας του διαγωνιζόμενου
στην οποία θα δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζεται το προσφερόμενο είδος.
2) Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας στην οποία θα
δηλώνει ότι στο χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, αν οποιοδήποτε είδος
της προμήθειας χρήζει αντικατάστασης θα αντικαθίσταται δωρεάν και η δαπάνη θα βαραίνει τον ανάδοχο
προμηθευτή. Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού ύστερα από σχετική ειδοποίηση του φορέα, θα αντικαθίσταται
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ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή
συντήρησή του.
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται να υποβάλουν τα απαραίτητα
πιστοποιητικά ISO από πιστοποιημένους οργανισμούς συμμόρφωσης και σήμανσης CE (όπως αναφέρονται
στα έγγραφα της σύμβασης).

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων. Στην
περίπτωση αυτή αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Τα πιστοποιητικά διασφάλισης
ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης τα οποία οφείλουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι να υποβάλουν, πρέπει να
τα μεταφράσουν και να τα επικυρώσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014.

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: 30/10/2017
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: 03/11/2017
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την
αρμόδια επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής.
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Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
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:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από
συντετμημένη προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής
αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 27
παρ.1 & 4 του Ν. 4412/2016).
Οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν σε κάποιο είδος, τιμή που είναι μεγαλύτερη
από την προϋπολογισθείσα, (λόγω τυχόν λανθασμένης έρευνας αγοράς στην εκτιμώμενη αξία), παρόλο ταύτα
και επί ποινή αποκλεισμού η συνολική προσφερόμενη τιμή για κάθε ομάδα, πρέπει να είναι μικρότερη από την
προϋπολογισθείσα τιμή για κάθε ομάδα. Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους και επί ποινή αποκλεισμού,
δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό της εκτιμώμενης αξίας για κάθε ομάδα συνολικά.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής {στο σύνολο της κάθε ομάδας}.
Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374), διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις
ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 26η Ιουνίου 2017. (άρθρο 379 παρ.8 του
Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4446/2016 και από την παρ.2 του άρθρου 54 του
Ν.4465/2017 και από τις παρ.17 και 18 του άρθρου 47 του Ν. 4472/2017 - ΦΕΚ 74/A΄/19.05.2017). Δεδομένου
ότι οι διατάξεις του Βιβλίου IV διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις αναθετουσών
αρχών, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV (μετά την
[πλέον 26.06.2017]), ακόμα και αν η διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έχει εκκινήσει πριν την έναρξη
εφαρμογής των διατάξεων του Βιβλίου IV (πριν την [πλέον 26.06.2017]) και εφόσον η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης είναι ανώτερη των 60.000 Ευρώ, τότε ασκείται προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της
πράξης ή παράλειψης που εκδόθηκε ή συντελέστηκε μετά την [πλέον 26.06.2017], κατά τις διατάξεις του Βιβλίου
IV (άρθρα 345 έως 374). (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19).

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
69133
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2531352448
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.gkourtsilidis@komotini.gr 
Φαξ:  +30 2531081659
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:www.promitheus.gov.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
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VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος:
- έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου αυτού και
- έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν
από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του
Ν.4412/2016) (άρθρο 3 παρ.1 του ΠΔ 39/2017).

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
ΑΘΗΝΑ
18233
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
26/09/2017
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