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Ευρωπαϊκή Ένωση
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670
Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://
simap.europa.eu

Προκηρυξη για προσθετες
πληροφοριες, πληροφοριες για
ελλιπη διαδικασια ή διορθωτικη
προκηρυξη
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εθνικό αναγνωριστικό: (εάν είναι γνωστό) _____

Ταχ. Διεύθυνση: Ρ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 7
Πόλη: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ταχ. κωδικός: 72100

Χώρα: Ελλάδα (GR)

Σημείο(α) επαφής: ΠΕΡΙΦ. ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- Τηλέφωνο: +30 2841089923
ΕΛΟΥΝΤΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ 72100
Υπόψη: Ζαμβία Παγκάλου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: zampagkalou@gmail.com

Φαξ: +30 2841089939

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο: (κατά περίπτωση)
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα: (URL) http://www.dimosagn.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: (URL) _____
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: (URL) http://www.promitheus.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: (URL) http://www.promitheus.gov.gr
I.2) Είδος φορέα προμηθειών:
Αναθέτουσα αρχή

Αναθέτων φορέας
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Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΩΝ 2018 ΚΑΙ 2019
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ
II.1.2) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών: (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη)
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια των απαραίτητων ειδών:
• για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων (φορέων) τα οποία αφορά η
προμήθεια και αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 1.1 της διακήρυξης, καθώς και των χώρων που έχουν στην
ευθύνη διαχείρισής τους (Δημοτικές τουαλέτες, Μαρίνα, σχολεία, νηπιαγωγεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί),
• για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αγίου Νικολάου
• ακόμη, η προμήθεια σάκων για την αποκομιδή απορριμμάτων από την έδρα του Δήμου και από όλες τις
Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Καλλικρατικού Δήμου.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συγκεκριμένα την συνολικά χαμηλότερη προσφορά για κάθε
ομάδα ειδών, εφόσον τα προσφερόμενα είδη συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης. Για κάθε περίπτωση απόκλισης των προσφερομένων ειδών από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
όρους της διακήρυξης θα πρέπει να γίνεται σαφής επισήμανση στην προσφορά των συμμετεχόντων.
Όπου ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, οι προσφέροντες είναι απαραίτητο να προσκομίσουν δείγματα.
Σχετική αναλυτική αναφορά υπάρχει στην παρ. 6.5 της διακήρυξης.
Οι προσφέροντες καλούνται να λάβουν υπόψη τους ότι για όλα τα είδη, είτε απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων
είτε όχι, κατά τις παραδόσεις θα πραγματοποιείται ποιοτικός και ποσοστικός έλεγχος από τις αρμόδιες επιτροπές
παραλαβής και στην περίπτωση απόρριψης των ειδών θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στα κεφ. 5 και 6 της
διακήρυξης και, ιδιαίτερα, στις παρ. 5.2 και 6.4.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην τεχνική περιγραφή,
τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με αρ. 18/2392/2018, οι οποίες
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης του διαγωνισμού.
II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
Κύριο αντικείμενο
Πρόσθετο(α)
αντικείμενο(α)

Κύριο λεξιλόγιο
19640000
33700000

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο(κατά περίπτωση)

33760000
33761000
33763000
33771000
39224300
39534000
39812400
39831200
39831240
39831600
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Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη)
Ανοικτός
Κλειστός
Επισπευσμένη κλειστή
Με διαπραγμάτευση
Επισπευσμένη με διαπραγμάτευση
ανταγωνιστικό διάλογο
Με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης
Με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
Με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης
Με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
Ανάθεση σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Αριθμός αναφοράς φακέλου: (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη)
Μελέτη αρ. 18/2392/2018 ή/και αριθμός διακήρυξης
IV.2.2)Αριθαναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις:
Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω
eNotices
TED eSender
Σύνδεση: ENOTICES_DANCRETE
Αριθαναφοράς της δημοσίευσης: 2018-107476 έτος και αριθμός εγγράφου
IV.2.3)Προκήρυξη στην οποία αναφέρεται η παρούσα δημοσίευση:
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2018/S 140-322061 της: 24/07/2018 (ηη/μμ/εεεε)
IV.2.4)Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης:
19/07/2018 (ηη/μμ/εεεε)
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Η παρουσα αφορα:
Ελλιπής διαδικασία
Διόρθωση
Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.2) Πληροφοριες για ελλιπη διαδικασια αναθεσης:
Η διαδικασία ανάθεσης διακόπηκε
Η διαδικασία ανάθεσης κρίθηκε ανεπιτυχής
Η σύμβαση δεν ανατέθηκε
Η σύμβαση ενδεχομένως να αποτελέσει αντικείμενο επαναδημοσίευσης
VI.3) Πληροφοριες για διορθωση ή συμπληρωση:
VI.3.1)
Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή
Η δημοσίευση στο TED δεν ήταν συμβατή με τις αρχικές πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την
αναθέτουσα αρχή
Αμφότερα
VI.3.2)
Στην αρχική προκήρυξη
Στα αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού
(για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού)
Σε αμφότερα
(για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού)
VI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Αντί:
VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Σημείο ημερομηνιών προς
Αντί:
τροποποίηση:

Διάβαζε:

Διάβαζε:

VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση
VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη
Σημείο κειμένου προς προσθήκη:
Κείμενο προς προσθήκη:
III.1.4 ) Άλλο ιειδικοί όροι Περιγραφή των ειδικών
α) η οριζόμενη από την διακήρυξη του διαγωνισμού
όρων:... Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των
προθεσμία υποβολής προσφορών (Παρασκευή
24-08-2018) ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ για την Δευτέρα
προσφορών είναι η Παρασκευή 24.8.2018 και ώρα
03-09-2018 και ώρα 23:55.
23:55. Ακόμη, τροποποιούνται τα εξής σημεία του
β) η νέα ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού
αρχικού κειμένου: IV.3.4 ) Προθεσμία παραλαβής
ορίζεται τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την νέα προθεσμία
τω νπροσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
υποβολής προσφορών, δηλαδή μετατίθεται για την
Παρασκευή 07-09-2018 και ώρα 11:00 πμ.
24.8.2018-23:55 και IV.3.8 ) Όροι για το άνοιγμα των
Η παράταση και η μετάθεση γίνονται κατόπιν της με αρ.
προσφορών Ημερομηνία: 30.8.2018-11:00
241/23-08-2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου, διότι ο διαγωνισμός με αρ. 60282 στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ τροποποιήθηκε
και έλαβε νέο αρ. 60282,01, ώστε να προστεθούν στην
περιοχή «γραμμές» του διαγωνισμού τα είδη με Τ.Π. 4
της Ομάδας 2 και Τ.Π. 18 της ομάδας 3, τις οποίες το
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σύστημα για τεχνικούς λόγους δεν συγκράτησε με την
αρχική δημοσιοποίηση του διαγωνισμού.
VI.4) Λοιπες συμπληρωματικες πληροφοριες:
_____
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
23/08/2018 (ηη/μμ/εεεε) - ID:2018-127051
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 23/23-8-2018 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αγίου Νικολάου.
Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και
αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης σχετικά με τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια

Αριθμ. Αποφ. 241

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: '' Προμήθεια ειδών καθαριότητας – Ευπρεπισμού
και σάκων απορριμμάτων ετών 2018 και 2019
του Δήμου Αγίου Νικολάου και των Νομικών
Προσώπων του ΄΄

Στον Άγιο Νικόλαο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός
Αυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή Αγίου Νικολάου, ύστερα από την αριθμ. 12747/22-8-2018
πρόσκληση του Προέδρου της, Δημάρχου Αγίου Νικολάου, κ. Αντωνίου Ζερβού, που
επιδόθηκε νόμιμα την 22-8-2018 σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί είναι παρόντα τα μέλη
της Επιτροπής, ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αντώνης Ζερβός , Πρόεδρος

Δημήτριος Κοκολάκης , Μέλος

Αφροδίτη Βαρκαράκη, Μέλος

Μιχαήλ Κερούλης, Αντιπρόεδρος

Δέσποινα Καρνιαδάκη, Μέλος
Νικόλαος Χαριτάκης, Μέλος
Γεώργιος Πάγκαλος , Μέλος
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου κ. Κασλή Μαρία για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
Εισάγεται προς συζήτηση το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. πρόεδρος είπε ότι το θέμα κρίθηκε κατεπείγον, διότι είναι
άμεση ανάγκη η παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και η αλλαγή ημερομηνίας
αποσφράγισης σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια '' Προμήθεια
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ειδών καθαριότητας – Ευπρεπισμού και σάκων απορριμμάτων ετών 2018 και 2019 του
Δήμου Αγίου Νικολάου και των Νομικών Προσώπων του΄΄, λόγω τροποποίησης του
διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ
Ζητήθηκε λοιπόν η έκτακτη σύγκληση της οικονομικής επιτροπής δεδομένου ότι το
θέμα εμπίπτει στους λόγους για κατεπείγουσα συνεδρίαση για τη λήψη σχετικής
απόφασης
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και όλοι συμφώνησαν ότι το
θέμα κρίνεται κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

αποφασίζει ομόφωνα :
ΘΕΩΡΕΙ το θέμα κατεπείγον και εγκρίνει την περαιτέρω συζήτηση
Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος αναφέρθηκε στην από 22-8-2018 εισήγηση της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών σε διαγωνισμό και αλλαγή ημερομηνίας
αποσφράγισης.
Σχετ.: Διακήρυξη αρ. 11177/2018.
Παρακαλούμε να δοθεί παράταση στην ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό «Προμήθεια ειδών καθαριότητας- ευπρεπισμού και σάκων απορριμμάτων ετών 2018 και
2019 του Δήμου Αγίου Νικολάου και των Νομικών Προσώπων του», με αρ. διακήρυξης 11177/2018,
ως εξής:
α) η οριζόμενη από την διακήρυξη του διαγωνισμού προθεσμία υποβολής προσφορών (Παρασκευή
24-08-2018) να παραταθεί για την Δευτέρα 03-09-2018 και ώρα 23:55.
β) η νέα ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού να ορισθεί τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την
νέα προθεσμία υποβολής προσφορών, δηλαδή να μετατεθεί για την Παρασκευή 07-09-2018 και ώρα
11:00 πμ.
Το αίτημα παράτασης υποβάλλεται διότι ο διαγωνισμός με αρ. 60282 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
του ΕΣΗΔΗΣ τροποποιήθηκε και έλαβε νέο αρ. 60282,01, ώστε να προστεθούν στην περιοχή
«γραμμές» του διαγωνισμού τα είδη με Τ.Π. 4 της Ομάδας 2 και Τ.Π. 18 της ομάδας 3, τις οποίες το
σύστημα για τεχνικούς λόγους δεν συγκράτησε εξαρχής κατόπιν της μαζικής εισαγωγής των 300
περίπου γραμμών του διαγωνισμού μέσω αρχείου excel, το οποίο ήταν ορθό και ελεγμένο.
Κατόπιν της τροποποίησης του διαγωνισμού και της προσθήκης των ειδών απεστάλη αυτόματα από
το σύστημα μήνυμα σε όλους τους συμμετέχοντες για τον νέο αριθμό διαγωνισμού και την
τροποποίηση που έγινε, ενώ μήνυμα τους απεστάλη και μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του
συστήματος.
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Το πρόβλημα αναφέρθηκε κατόπιν ηλεκτρονικού μηνύματος συμμετέχουσας εταιρείας στο
διαγωνισμό, η οποία δεν είχε δυνατότητα να υποβάλλει προσφορά για τα δύο αυτά είδη.
Παρακαλούμε για την έγκαιρη λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή, καθώς η
προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Παρασκευή 24/08/2018 και θα πρέπει να ακολουθήσει
και η απαραίτητη δημοσιοποίηση της Απόφασης.

Μετά τα παραπάνω ο πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει
σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο της, μετά από διαλογική
συζήτηση έχουσα υπόψη της , τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, την
εισήγηση της Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αποφασίζει

ομόφωνα

Την παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών σχετικά με τον Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό για την '' Προμήθεια ειδών καθαριότητας – Ευπρεπισμού και σάκων
απορριμμάτων ετών 2018 και 2019 του Δήμου Αγίου Νικολάου και των Νομικών
Προσώπων του ΄΄ για την Δευτέρα 03-09-2018 και ώρα 23:55 και την αλλαγή ημερομηνίας
αποσφράγισης για την Παρασκευή 07-09-2018 και ώρα 11:00 πμ. , λόγω τροποποίησης
του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ
Για τούτο συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Α. Βαρκαράκη
Δ.Καρνιαδάκη

Αντώνης Ζερβός

Ν.Χαριτάκης
Γ. Πάγκαλος

