
                                                                                                                                                                         

 

 

                  ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                     Σρίκαλα    25/08/2021 
ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ      Αρ. Πρωτ.:   31084                      
ΔΗΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ AΝΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ 

«Προμήθεια οχημάτων- μηχανημάτων και παρελκόμενων Δήμου Σρικκαίων- Ομάδα 3» 
α/α ΕΗΔΗ: 136515 

 

O Διμοσ Σρικκαίων κα προβεί ςε επαναληπτική 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 οχημάτων- μηχανημάτων και παρελκόμενων Δήμου 
Σρικκαίων»-Ομάδα 3: Ομάδα 3: Μικρό φορτηγό όχημα τφπου «Pick-up» 4×4, τετράθυρο, 
καινοφριο ή μεταχειριςμζνο, ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ  89.838,00Ευρώ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και  ςυγκεκριμζνα των ειδϊν του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ιϋ τθσ 
αναλυτικισ διακιρυξθσ.  

Αντικείμενο τησ ςφμβαςησ:   Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια οχθμάτων-
μθχανθμάτων και παρελκόμενων του Διμου Σρικκαίων, όπου υποδιαιροφνται ςτισ 
παρακάτω   ομάδεσ με τουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV): 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ CPV 

3 
Μικρό φορτθγό όχθμα τφπου «Pick-up» 4×4, 
τετράκυρο, καινοφριο ι μεταχειριςμζνο 

Σεμάχιο 3 34131000-4 

 

 Κριτήριο κατακφρωςησ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ βάςει βζλτιςτθσ 
ςχζςθσ  ποιότθτασ-τιμισ   
Η χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ είναι από  ιδίουσ πόρουσ.  
Προθεςμία παραλαβήσ προςφορών 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. 

Ημερομηνία ανάρτηςησ τησ διακήρυξησ ςτη διαδικτυακή πφλη του ΕΗΔΗ: 25/08/2021 

Ημερομηνία ζναρξησ υποβολήσ προςφορών: 25/08/2021 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Τποβολήσ προςφορών: 24/09/2021 και ϊρα 15:00 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ προςφορών: 30/09/2021 και ϊρα 11:00 

Εγγφηςη υμμετοχήσ: Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ μη 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., ιτοι 1.449,00 €. 
Επικοινωνία-Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Όλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ 
θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 

     ΑΔΑ:  

ΑΔΑ: ΨΖΞΚΩΗ9-7Ε0



                                                                                                                                                                         

 

 

Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 
 
Αρμόδιοι για πληροφορίεσ:  κα Ευκυμίου Παναγιϊτα, τθλ. 24313-51203,  e-mail: 
panef@trikalacity.gr, κα Εξάρχου Μαρίκα   24313-51213, e-mail: mexarchou@trikalacity.gr 
Ημερομηνία αποςτολήσ τθσ διακιρυξθσ για δθμοςίευςθ ςτην Επίςημη Εφημερίδα τησ 
Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ  :  19/08/2021 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ 
 

ΔΗΜΗΣΡΗ ΠΑΠΑΣΕΡΓΙΟΤ 
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