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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με υποβολή ηλεκτρονικών

προσφορών για την «Προμήθεια ενός Τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, Αναρροφητικού
Σαρώθρου χωρητικότητας τουλάχιστον 1000lt και ενός Απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 16m3, του Δήμου
Νέστου»,με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράμόνο βάσει τιμής,
προϋπολογισμού 297.767,74 ευρώ πλέον ΦΠΑκαι θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ του Δήμου (με ποσό 19.232,00 €)
καθώς και από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (με ποσό 350.000,00).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 15/06/2020 και ώρα 10:00π.μ. Οι προσφορές θα
υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τα αναφερόμενα
της Υ.Α. 56902/215/19-5-2017 (Φ.Ε.Κ. /Β΄/1924/2-7-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών και ώρα 10.00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή.

α/α CPV Είδος Προϋπολογισμός

1 Τμήμα 1 34134200-7 Ένα Τριαξονικό Φορτηγό με ανατρεπόμενη
Κιβωτάμαξα 107.300,00€

2 Τμήμα 2 34144431-8 Ένα Αυτοκινούμενο Αναρροφητικό
Σάρωθρο 69.500,00€

3 Τμήμα 3 34144512-0 Ένα Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 16m3 120.967,74€
Σύνολο 297.767,74€

ΦΠΑ 24% 71.464,26€
Συνολική αξία με Φ.Π.Α 369.232,00€

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους των τευχών της Διακήρυξης  και με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08.08. 2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.Οι υποψήφιοι
προμηθευτές οφείλουν, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών τους, να
προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στη διακήρυξη.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι
Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν παρεμφερή
δραστηριότητα με το θέμα.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα
καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α. του τμήματος που συμμετέχει.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος προσκομίζει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πέντε τοις
εκατό (5%) της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, δημοσίευση και
τυχόν έξοδα καθώς και οι λοιπές κρατήσεις βαρύνουν τον τελικό μειοδότη.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
διαγωνιζομένους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, στην ηλεκτρονική πύλη του Διαγωνισμού (91479) στο Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου
(https://dimosnestou.gov.gr). Η Διακήρυξη έχει σταλθεί για δημοσίευση στο φύλο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέσω της
ιστοσελίδας e-notices

Η περίληψη θα δημοσιευτεί στις προβλεπόμενες εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
www.diavgeia.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr.

Σχετικά αιτήματα / ερωτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Ο Δήμαρχος Νέστου

Μιχαηλίδης Σάββας

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΑΥΓΕΙΑ)
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