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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ AΝΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ
«Προμήθεια μηχανημάτων ζργου ή /και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ»
α/α ςυςτ.: 134478, 134479, 134480
O Διμοσ Σρικκαίων κα προβεί ςε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικαςία άνω των ορίων, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεφχοσ Α), για τθν προμικεια με τίτλο:
«Προμήθεια μηχανημάτων ζργου ή /και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ», ςυνολικισ
προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ
500.960,00 ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και
ςυγκεκριμζνα των ειδϊν του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ιϋ τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ.
Αντικείμενο τησ ςφμβαςησ: Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Προμήθεια μηχανημάτων
ζργου ή /και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ, όπου υποδιαιροφνται ςτισ παρακάτω τρεισ (3) ομάδεσ
με τουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV):
α/α
Περιγραφή
ομάδασ Τλικοφ

1

2
3

Φορτθγό όχθμα
πετρελαιοκίνθτο,
ανατρεπόμενο,
διαξονικό,
καινοφριο
Καλακοφόρο
όχθμα καινοφριο
Ελαςτικοφόροσ
εκςκαφζασ,
καινοφριοσ

CPV

Σιμή
Μονάδα
Ποςότητα Μονάδασ
Μζτρηςησ
(€)

φνολο (€)

341342007

Σεμάχιο

1

129.000,00€

129.000,00€

424151009

Σεμάχιο

1

100.000,00€

100.000,00€

432620007

Σεμάχιο

1

175.000,00€

175.000,00€

ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. (24%)
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

404.000,00
96.960,00
500.960,00

Κριτήριο κατακφρωςησ είναι η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη βάςει βζλτιςτησ
ςχζςησ ποιότητασ-τιμήσ ανά ομάδα.
Η χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ είναι από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» και από ιδίουσ
πόρουσ.
Προθεςμία παραλαβήσ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ:
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί, με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ
άνω ςυςτιματοσ, φςτερα από προκεςμία τουλάχιςτον τριάντα πζντε (35) θμερϊν, από τθν
θμερομθνία αποςτολισ ςτθν Τπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ζνωςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 27 παρ.1 του Ν. 4412/2016.
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Ημερομηνία ανάρτηςησ τησ διακήρυξησ ςτη διαδικτυακή πφλη του
ΕΗΔΗ:
Ημερομηνία ζναρξησ υποβολήσ προςφορϊν:
Καταληκτική ημερομηνία και ϊρα Τποβολήσ προςφορϊν:
Ημερομηνία και ϊρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ προςφορϊν:

29/06/2021
29/06/2021
30/07/2021 και ϊρα 15:00
05/07/2021 και ϊρα 11:00

Εγγφηςη υμμετοχήσ: Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), «εγγφθςθ
ςυμμετοχισ», που ανζρχεται ςτο ποςοςτό 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, μθ
ςυνυπολογιηόμενων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ, με
ςτρογγυλοποίθςθ ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο.
Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ
& δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του
Ε..Η.ΔΗ..Επίςθσ
τα
ζγγραφα
τθσ
ςφμβαςθσ
είναι
διακζςιμα
ςτο
http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/
Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ..
8. Αρμόδιοι για πληροφορίεσ:
κα Ευκυμίου Παναγιϊτα, τθλ. 24313-51203,
e-mail:
panef@trikalacity.gr, κα Σςιτςικά οφία 24313-51205, e-mail: tsitsika@trikalacity.gr
Ημερομηνία αποςτολήσ τθσ διακιρυξθσ για δθμοςίευςθ ςτην Επίςημη Εφημερίδα τησ
Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ : 24/06/2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΗΣΡΗ ΠΑΠΑΣΕΡΓΙΟΤ

