
 

        

       ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                                                                                     
ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ                             

      ΓΖΚΝΠ ΡΟΝΗΕΖΛΗΑΠ–ΚΔΘΑΛΥΛ                                ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
 

      Σαρ. Δ/λζε : Γαιαηάο Σξνηδελίαο Σ.Κ. 180 20                           

      Σει. : 22980 42 211 / 43 738                                             

Φαμ : 22980 42 440                                                   
      E-mail : dhmostr@otenet.gr             
      Ιζηνζειίδα : www.dimostrνizinias-methanon.gr 
      Πιεξνθνξίεο: Δξίηζα Εηξήλε 
 
 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ ∆ΗΑΘΖΟΜΖΠ 

Ν ∆ήκαξρνο Ρξνηδελίαο-Κεζάλσλ Ξξνθεξύζζεη  

Ζιεθηξνληθό Αλνηθηό ∆ηαγσληζµό γηα ηελ Ξξνκήζεηα κε ηίηιν 

 «Ξξνκήζεηα ελόο (1) κεραληθνύ ζαξώζξνπ» 

Ξξνϋπνινγηζκνύ 150.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 24% 

Θξηηήξην αλάζεζεο είλαη  
ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κε βάζε ηελ βέιηηζηε ζρέζε θόζηνπο – πνηόηεηαο.  
 

Αξ. Κειέηεο: 47/2020 

∆ηαθήξπμε: Α.Ξ. : 5347/16-11-2020  
(ΑΓΑΚ: 20PROC007656883 2020-11-16) 

 

 

1) ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ : ∆ήµνο Ρξνηδελίαο-Κεζάλσλ 

Σαρ. Δ/λζε : Γαιαηάο Ρξνηδελίαο, Σ.Κ. 180 20 

Σει. : 2298 0 42 211, 43 738  Φαμ : 2298 0 42 440 

E-mail : dhmostr@otenet.gr, Ιζηνζειίδα : www.dimostroizinias-methanon.gr 
 

 

2) ΡΗΡΙΝΠ & ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ :  

    «Ξξνκήζεηα ελόο (1) κεραληθνύ ζαξώζξνπ». 

    Ηιεθηξνληθόο αλνηθηόο δηαγσληζκόο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη βέιηηζηεο 

ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ, πνπ αλαιύνληαη ζηνπο 

όξνπο ηεο Δηαθήξπμεο θαη γηα ηελ αλάδεημε Πξνκεζεπηή ηεο Δεκόζηαο ύκβαζεο γηα ηελ 

«Ξξνκήζεηα ελόο (1) κεραληθνύ ζαξώζξνπ», εθηηκώκελεο αμίαο 120.967,74 € 

(ρσξίο Φ.Π.Α. 24%) ζπλ Φ.Ξ.Α. 24% 29.032,26 €, ήηνη ζύλνιν 150.000,00 €.  

http://www.dimostr�izinias-methanon.gr/




 

3) ΘΥΓΗΘΝΠ CPV :  
 

Α/Α Δίδνο CPV 

1 
Κεραληθό ζάξσζξν 

34144431-8 
 

 

4) ΞΟΝΠΒΑΠΖ ΠΡΑ ΔΓΓΟΑΦΑ : Άκεζε θαη δσξεάλ πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ Δήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ 

www.dimostroizinias-methanon.gr 
 

5) ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ : Δελ επηηξέπεηαη ε επίδνζε αληηπξνζθνξώλ, 

ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  

 

6) ΓΗΘΑΗΝΚΔΛΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ : ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί, όζνη λόκηκα 

θαηέρνπλ ηελ άδεηα γηα άζθεζε δξαζηεξηόηεηαο ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο 

πξνκήζεηαο θαη δύλαληαη λα παξέρνπλ ερέγγπα άξηηαο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο.  

 

7) ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ : Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Εζληθνύ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ε..Η.ΔΗ..), ζύκθσλα κε ηα 

αλαθεξόκελα ζηνπο Ν. 4155/2013, Ν. 4412/2016 θαη Ν. 4625/2019, ζηνπο όξνπο ηεο 

Δηαθήξπμεο θαη ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013, σο εμήο :  

 

- Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο δηαγσληζκνύ ζην Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. : 17-11-2020, εκέξα 
Ρξίηε.  

 

- Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ : 18-11-2020, εκέξα Ρεηάξηε θαη 
ώξα 08:00 π.κ.  

 

- Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ : 10-12-2020, εκέξα 
Ξέκπηε θαη ώξα 15:00. 

 
- Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ (θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 

Ππκκεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά») : 16-12-2020, εκέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 10:00 

π.κ. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 
ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ύζηεκα.  
 

8) ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ : Οη ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη 

δεζκεύνπλ ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο γηα δηάζηεκα νθηώ (8) κελώλ από ηελ επόκελε ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

http://www.dimostroizinias-methanon.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




 

9) ΓΙΥΠΠΑ ΠΛΡΑΜΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ : Ειιεληθή.  

 

10) ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ : Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο, θαηά 150.000,00 €, είλαη ην 

ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ - Γελ. Δ/λζε Οηθνλνκηθώλ Σνπ. Απη/ζεο & Αλαπηπμηαθήο 

Πνιηηηθήο - Δ/λζε Οηθνλνκηθήο & Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο - Σκήκα Αλαπηπμηαθώλ 

Πξνγξ/ησλ & Δηαρείξηζεο Π.Δ.Ε. - ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΖ ΓΖΚΥΛ - Πξόγξακκα «Φηιόδεκνο 

ΗΗ» - Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο : «H ηνπηθή αλάπηπμε θαη ε πξνζηαζία πεξηβάιινληνο» - 

Σίηινο : «Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξσλ θαη ινηπώλ νρεκάησλ απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο 

απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ». 

Η δαπάλε, πνζνύ 150.000,00 €, ζα βαξύλεη ηνλ Θ.Α. Δμόδνπ 20.7131 ηνπ ηαθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2020. 

 

11) ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ : Από ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνύ θαη κε κέγηζηε 

ζπκβαηηθή ρξνληθή παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζηηο εθαηόλ πελήληα (150) εκέξεο ή κε 

ηελ νινθιήξσζε παξάδνζεο ησλ εηδώλ ηεο πξνκήζεηαο.  

 

12) ΔΓΓΖΠΔΗΠ : Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε πνζνζηό 2,00% ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ρσξίο Φ.Π.Α. θαη ε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε 

πνζνζηό 5,00% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, γηα ηα πξνζθεξόκελα είδε, ρσξίο  

Φ.Π.Α.  

Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο, κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδόκελνπ. Πέξαλ ηεο απαηηνύκελεο 

εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηεο πξνβιεπόκελεο εξγνζηαζηαθήο εγγύεζεο, ν 

πξνκεζεπηήο πξέπεη λα πξνζθέξεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 

ελόο  (1) έηνπο από ηελ παξαιαβή.  

   

13) ΞΟΝΓΗΘΑΠΡΗΘΖ ΞΟΝΠΦΓΖ : Πξνζθπγή κπνξεί λα ππνβάιιεηαη, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο ηζρύεη.    

 

14) ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ : Πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε, 

πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο πξνο ηελ βαζκνινγία πνπ 

πξνθύπηεη από ηελ ηερληθή πξνζθνξά (ήηνη απηή, ζηελ νπνία ν ιόγνο είλαη ν κηθξόηεξνο 

αξηζκόο).  

ηελ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλαδόρνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα έμνδα, όπσο 

νξίδεη ε Δηαθήξπμε.  





 

 

Η παξάδνζε ησλ νρεκάησλ ζα γίλεη ζην ακαμνζηάζην ηνπ Δήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, 

ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο  Μειέηεο.  

Ο αγνξαζηήο ζα παξάζρεη ό,ηη ζρεηηθό έγγξαθν θαη εμνπζηνδόηεζε ρξεηαζηεί ζηνλ 

πξνκεζεπηή.  

 

15) ΓΖΚΝΠΗΔΠΔΗΠ : Σν ζπλνιηθό θείκελν ηεο Δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζην 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.. (www.promitheus.gov.gr), ζηηο εθεκεξίδεο θαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ 

Δήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ ζηε δηεύζπλζε : www.dimostroizinias-methanon.gr  

 

 
 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ  
 

 
ΠΞΟΗΓΥΛ ΣΟ. ΞΝΙΙΑΙΖΠ 
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