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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)
και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Τρικκαίων»
Η Δήμαρχος Τρικκαίων
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
της προμήθειας: «Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου
Τρικκαίων» ,
προϋπολογισμού 59.520,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή:Δήμος Τρικκαίων.
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Ασκληπιού 18 - Τρίκαλα.
Ταχ.Κωδ.: 42131.
Τηλ.:2431351100/2431073169-2431063239
E-mail: info@trikalacity.gr
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.trikalacity.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη,
πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :
www.trikalacity.gr .
3. Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας: τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή
το ανώτερο μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.
4. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Α. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα
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φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν.
4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν
λόγω διακήρυξης
Β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για
την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού
φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Γ. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
5. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η
κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την παρ. 1 α
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
6. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των
προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 18/05/2021, ημέρα Tρίτη. Ώρα
λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα
διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Τρικάλων (Δημαρχείο 1ος όροφος),
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της παραλαβής
προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
διαγωνισμού.
7. Χρόνος ισχύος προσφορών: ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ.
8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
9. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου: www.trikalacity.gr
Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο πρόγραμμα Διαύγεια καθώς και στο site του
Δήμου .
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