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 Αμύνταιο 12/10/2020 

 Αρ. Πρωτ.: 15555 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» 

 

 

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Δήμος Αμυνταίου, Γρ. Νικολαΐδη 2, Τ.Κ. 53200 Αμύνταιο, Πληροφορίες: Κατσουπάκης 

Αναστάσιος, τηλ. 23863–50135, fax 23863–50133, email: katsoupakisan@amyntaio.gr & 

Μπιτσόλας Χρήστος, τηλ. 23863-50163, fax 23863-50141, e-mail: mpitsolasxr@amyntaio.gr 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κωδικοί CPV: 34144512-0 (Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων). 

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 

(πλαίσιο και υπερκατασκευή), χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων, προϋπολογισμού 120.967,74 € 

προ Φ.Π.Α. (150.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), όπως ορίζεται ειδικότερα στη 

σχετική Μελέτη, καθώς και στο άρθρο 1.3 της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

Η προμήθεια δεν διαιρείται σε Τμήματα. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο 

της προμήθειας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 1.3 της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις. Δεν θα ληφθούν υπόψη 

εναλλακτικές προσφορές. 

Προϋπολογισμός Προμήθειας: 150.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Χρόνος Παράδοσης: 120 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις  

Εγγύηση Συμμετοχής: 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους εγγύηση 

συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α., 

με ανάλογη στρογγυλοποίηση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.420,00 € (δύο χιλιάδων 

τετρακοσίων είκοσι ευρώ). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, η οποία 

ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. 

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας: 

Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος κατά την παραλαβή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης να προσκομίσει Εγγύηση Καλής Λειτουργίας ισχύος δύο (2) ετών από την ημερομηνία 

οριστικής παραλαβής των υλικών για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των 

ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία του υπό προμήθεια εξοπλισμού κατά την περίοδο 

εγγύησης καλής λειτουργίας,. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται στο ποσό των 

2.500,00 €. 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
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2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής  

Η χρηματοδότηση της Προμήθειας προέρχεται από πιστώσεις του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ. 

Προμήθεια Απορριμματοφόρου ΣΑΕ0552017 ΣΕ05500010. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την καταβολή του 100% της συμβατικής αξίας 

μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης. 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Β: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
1.  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με το αντικείμενο της προμήθειας, καθώς και Ενώσεις 

Οικονομικών Φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1 της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

2. Οι απαιτήσεις, καθώς και τα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο 

Διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 2 της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

 

ΤΜΗΜΑ IV A: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με την «ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων» με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάση 

τιμής. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο (α/α Διαγωνισμού στο Σύστημα: 100687). Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να 

υποβάλλει μόνο μια οικονομική προσφορά και επιτρέπεται να συμμετέχει σε ένα μόνο 

διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού. 

 

ΤΜΗΜΑ IV Β: ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Τα Τεύχη Δημοπράτησης του διαγωνισμού θα διατίθενται σε ελεύθερη πρόσβαση από το 

διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αμυνταίου www.amyntaio.gr, στη σύνδεση 

(link) Ανακοινώσεις / Διακηρύξεις – Διαγωνισμοί, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

ΤΜΗΜΑ IV Γ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η Τρίτη 27/10/2020 και ώρα 

8:00 π.μ. και ημέρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η Πέμπτη 5/11/2020 και ώρα 

14:00 μ.μ. 
2. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές 

ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση 

προσφορών).   

 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η Προκήρυξη και η Διακήρυξη του Διαγωνισμού θα δημοσιευθούν στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και το 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έως την 16/10/2020. 

Ενδεχόμενες ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές, υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 127 και των άρθρων 345 έως 374 του Ν. 4412/2016. 

 

 

 Ο Δήμαρχος  

 

 

 

 Μπιτάκης Άνθιμος 

http://www.promitheus.gov.gr/
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