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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αριθμ. Πρωτ.: 643

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
12/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια διαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού 4Χ4 με εξοπλισμό»

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Προμήθεια διαξονικού
ανατρεπόμενου φορτηγού 4Χ4 με εξοπλισμό» (CPV: 34134200-7 (Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα)),
για τις ανάγκες του Δήμου Πρεσπών και η οποία χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων - ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010), στα πλαίσια της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ (αριθμ. πρωτ.
83448/22-11-2019 με ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα
προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος».
Συνολικού προϋπολογισμού εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ

(150.000,00€) με Φ.Π.Α., με κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό θα πρέπει , επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν
προσφορά για το σύνολο των προδιαγραφών-ειδών της 14/2021 τεχνικής μελέτης. Απόρριψη ενός ή
περισσοτέρων προδιαγραφών-ειδών της 14/2021 τεχνικής μελέτης επιφέρει αυτόματα την απόρριψη
ολόκληρης της προσφοράς. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 04- 03-2022 και ώρα : 2:00 μ.μ.
Καταληκτική Ημερομ. υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 21-03-2022 και ώρα : 2:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 28-03-2022 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον
αρμόδιας Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης είναι: 145262.
Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) και τις τροποποιήσεις αυτού.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή
συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.
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Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (Προσφέροντες) οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν
Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης
αξίας των προσφερόμενων ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι το ποσό των #2.420,00€# δυο
χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ.
Η προμήθεια είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ: 64.7131.02 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 και έχει
εγγραφή αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του 2022. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ψηφιακή πλατφόρμα
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας
Αρχής του Δήμου Πρεσπών(www.prespes.gr).
Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά τις εργάσιμες μέρες
και ώρες (τηλέφωνο επικοινωνίας 2385351320, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ζαρμακούπης Κων/νος).
Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις για τα έγγραφα του διαγωνισμού
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr
Λαιμός 25-02-2022.
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