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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Χρυσούπολη,  03-03-2021 
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ  Αρ. Πρωτ.: 2947 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμαρχος Νέστου διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια συνοδευτικού 
εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέστου» (Καλαθοφόρο όχημα με ύψος εργασίας 
τουλάχιστον 28m)(CPV: 42415100-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής (βάση βαθμολογίας), σύμφωνα με το άρθρο 27 του 
Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, τους όρους της Διακήρυξης και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της με αριθμό 5049/2021 μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 170.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. (24%). 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών την 22/03/2021 και ώρα 11:00 π.μ.. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προμήθειας. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι οκτώ 
(8) μήνες. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής η οποία ανέρχεται σε 3.400,00€ 
και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 22/12/2021. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο οριστικός ανάδοχος θα 
πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% της κατακυρωθείσης δαπάνης χωρίς τον 
αναλογούντα Φ.Π.Α. 

Το όχημα θα παραδοθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη και στη Διακήρυξη της σύμβασης. Ο χρόνος 
παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε έξι (6)μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με τα παραρτήματα της είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, στην ηλεκτρονική πύλη του Διαγωνισμού στο Εθνικό Σύστημα 
Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 
(https://dimosnestou.gov.gr). 
Η περίληψη θα δημοσιευτεί στον τύπο και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στην 
www.eprocurement.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://dimosnestou.gov.gr). 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. 

 

Ο Δήμαρχος Νέστου 

 

Μιχαηλίδης Σάββας 
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