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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»:
Ο Δήμαρχος ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό , μέσω ΕΣΗΔΗΣ - Συστημικός αριθμός: 89273 , ανοικτό διαγωνισμό
του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, με
σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης για την προμήθεια
μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού ως κατωτέρω:
•
ΤΜΗΜΑ 1:
Μία (1) ρυμουλκούμενη κλαδοθρυμματιστική μονάδα που κατατάσσεται στον κωδικό του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 16600000-1 , με εκτιμώμενη αξία 45.161,29
πλέον ΦΠΑ 24% 10.838,71 , σύνολο 56.000,00 .
•
ΤΜΗΜΑ 2
Ένα (1) μικρό φορτηγό ανατρεπόμενο τουλάχιστον 6ton μικτού φορτίου που κατατάσσεται
στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 34134200-7 με εκτιμώμενη
αξία 59.677,42 πλέον ΦΠΑ 24% 14.322,58 , σύνολο 74.000,00.
Η δαπάνη του συνόλου της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό
των 130.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:
104.838,71 € , ΦΠΑ 24%: 25.161,29€ ).
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αρχαίου Θεάτρου 1
Πόλη: Ερέτρια
Ταχυδρομικός Κωδικός: 34008
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL642
Τηλέφωνο: 22293 50129
Φαξ: 22293 50125
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: k.papastamatiou@0674.syzefxis.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κωνσταντίνα Παπασταματίου
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://eretria.gr/
2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν
πρόσβαση στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Α/Α συστήματος 89273) όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς.
Επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση (URL): http://eretria.gr/ στην
διαδρομή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2020.
3. Χρηματοδότηση :
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Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τις πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με Κωδ. ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 και
περιλαμβάνεται στην Πράξη : «Προμήθεια μηχανήματος έργου και συνοδευτικού
εξοπλισμού του Δ. Ερέτριας» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με την
απόφαση: αρ. πρωτ. 41982/9-8-2018 του Υπουργού Εσωτερικών και φορέα υλοποίησης τον
Δήμο Ερέτριας Ν. Εύβοιας.
4. Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: Μία (1) ρυμουλκούμενη κλαδοθρυμματιστική μονάδα με χαρακτηριστικά
όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Μελέτη της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ερέτριας με
αριθμό 02/2018, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της με αρ. πρωτ.:2140/28.02.2020 Διακήρυξης που
κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 16600000-1 ,
με εκτιμώμενη αξία 45.161,29 πλέον ΦΠΑ 24% 10.838,71 , σύνολο 56.000,00 .

ΤΜΗΜΑ 2: Ένα (1) μικρό φορτηγό ανατρεπόμενο τουλάχιστον 6ton μικτού φορτίου
με χαρακτηριστικά όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Μελέτη της Τεχνικής υπηρεσίας του
Δήμου Ερέτριας με αριθμό 04/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της με αρ. πρωτ.:2140/28.02.2020
Διακήρυξης που κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
CPV: 34134200-7 με εκτιμώμενη αξία 59.677,42 πλέον ΦΠΑ 24% 14.322,58 , σύνολο
74.000,00.
Συστημικός αριθμός στο ΕΣΗΔΗΣ : 89273
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το ένα ή και για τα δύο
ΤΜΗΜΑΤΑ, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του κάθε
τμήματος. Σε κάθε περίπτωση όμως η προσφορά τους πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο
των αναφερομένων υπηρεσιών ανά ΤΜΗΜΑ.
5. Διάρκεια σύμβασης:
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
6. Ημερομηνία υποβολής των προσφορών - Διενέργεια Διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/03/2020 και ώρα 14:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 20/03/2020, ημέρα Παρασκευή και
ώρα12:00
Κριτήριο Ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ,όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.
7. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας αξίας του κάθε τμήματος
(χωρίς ΦΠΑ) συνολικού ποσού Δύο χιλιάδων ενενήντα έξι € και 77/100 € (2.096,77 €), ανά
τμήμα αναλυτικά ως ο κάτωθι πίνακας:

ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ €
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 2%
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ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ
45.161,29
ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

Εννιακόσια τρία € και 23/100 €
(903,23 €)

2

ΜΙΚΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ 59.677,42
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
6ton
ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Χίλια εκατόν ενενήντα τρία €
και 55/100 € (1.193,55 €)

8. Δημοσιεύσεις:
Η Προκήρυξη, αρ. πρωτ.:2139/2020 και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, αρ. πρωτ.:
2140/2020 καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) .
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε επίσης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 89273
Η περίληψη της Διακήρυξης, αρ. πρωτ. : 2141/2020, δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο και
στο site του Δήμου http://www.eretria.gr .
9. Πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των
λοιπών συμβατικών τευχών από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Δημητρόπουλος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS
DIMITROPOULOS
Ημερομηνία: 2020.02.28 09:58:54 EET
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