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Ίασμος, 09 -07 -2020
Αριθ. Πρωτ.: 3986

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS
GERAGAS
Ημερομηνία: 2020.07.13 10:03:22 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» συνολικής
εκτιμώμενης αξίας 150.000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. 24% {Εκτιμώμενη αξία (για τον ελαστικοφόρο φορτωτή –
εκσκαφέα): 80.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% και Εκτιμώμενη αξία Εκτιμώμενη αξία (για το ανυψωτικό
καλαθοφόρο όχημα): 70.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.}
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ιάσμου, Οδός: Εθνικής Αμύνης 4, Ταχ.Κωδ.: 69200, Τηλ.: 2534350103, Telefax:
2534350109, E-mail: balgkouranidis@iasmos.gr , Ιστοσελίδα: www.iasmos.gr.
2. Κωδικοί CPV: 43262100-8, 42415100-9
3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL513 {Ροδόπη}.
4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης www.iasmos.gr .
5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών.
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το
αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της
σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί
με την προσφορά τους το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (βλ. οδηγίες στην παρ. 2.2.9 και 2.4.3.
της Διακήρυξης).
7. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής:
Ημερομηνία .δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 13-07-2020 ημέρα Δευτέρα.
Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 15-07-2020 ημέρα Τετάρτη
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16-07-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00:00.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 03-08-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα
15:00:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην 07-08-2020, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. ή την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 85626 και 85628
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του.
9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
10. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: ΠΔΕ ΥΠ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 με ποσό 170.000,00 € και ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δήμου Ιάσμου 16.000,00 € ΣΥΝΟΛΟ 186.000 €. Ο δικαιούχος δήμος για τη χρηματοδότηση της παραπάνω Πράξης θα απορροφήσει
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πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) και στη συνέχεια θα
χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του Δήμου.
11. Διάρκεια Σύμβασης: εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
12. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς
Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €), εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλει
προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία κατηγορία της παρούσας σύμβασης, το ύψος της εγγύησης
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της προσφερόμενης κατηγορίας.
(άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016).
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
13. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
14. Ειδικοί όροι: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν για μία ή και για όλες τις κατηγορίες
οχημάτων της παρούσας προμήθειας.
15. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα
αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου
www.iasmos.gr

Ίασμος, 09-07-2020
Ο Δήμαρχος Ιάσμου

ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ

