
 
 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αμύνηαιο 02 -   06 - 2022 
ΝΟΜΟ ΦΛΧΡΙΝΑ Απιθ. Ππωη. 9475 

ΓΗΜΟΣ AMYNTAIOY 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  

 ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
Ταρ. Γ/λζε: Γξεγνξίνπ Νηθνιατδε 2 

53200 Ακχληαην 

Τειέθσλν: 2386350131 
FAX: 2386350133 

Πιεξνθ.: Παπαγηάλλεο Αζαλάζηνο 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ) 

« ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΓΗΜΟΤ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ » 

Προχπολογιςμόσ 186.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%) 
 
 

Ο Γήκαξρνο Ακπληαίνπ πξνθεξχζζεη  αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ (κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο- ρακειφηεξε ηηκή), γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν:                  

« ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΓΗΜΟΤ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ” ελδεηθηηθνχ πποϋπολογιζμού 186.000,00 € κε Φ.Π.Α. 

24%,  γηα ηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί κε ηελ απφ 09-05-2022 κειέηε απφ ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γ. Ακπληαίνπ. 

1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ: 

Δπσλπκία: Γήκνο Ακπληαίνπ, Ταρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: Γξ. Νηθνιαΐδε 2 Ακχληαην, T.K. 53200, Διιάδα. 

Κσδηθφο ΝUTS: EL533 Τειέθσλν 2386350135, 2386350144 Fax: 23863 50133, Ηιεθηξνληθφ Ταρπδξνκείν: 

katsoupakisan@amyntaio.gr, Αξκφδηνο πιεξνθνξίεο Καηζνππάθεο Αλαζηάζηνο, Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν 
(URL): www.amyntaio.gr 

2. Σίηλορ ππομήθειαρ: « ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΓΗΜΟΤ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ” 

3. ςνολικόρ Πποϋπολογιζμόρ: 186.000,00€ κε ΦΠΑ 24% (ρσξίο ΦΠΑ: 150.000,00€, πιένλ ΦΠΑ 24%: 36.000,00 €). 
4. Κωδικόρ CPV: 34134200-7 Φοπηηγά με αναηπεπόμενη καπόηζα, 34110000-1 Δπιβαηικά αςηοκίνηηα και  

34131000-4 Ημιθοπηηγά . 

5. Κωδικόρ NUTS: EL134002 

6. ύνηομη πεπιγπαθή : Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι προμικεια οχθμάτων για τθν κάλυψθ των κακθμερινϊν 
αναγκϊν όλων των υπθρεςιϊν του Διμου Αμυνταίου, όπωσ λειτουργία εγκαταςτάςεων  βιολογικϊν κακαριςμϊν 
Διμου Αμυνταίου, μετακίνθςθ προςωπικοφ. 

7. Η παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα1: 

8. ΤΜΗΜΑ 1  : 
Ένα (1) καινοφργιο ανατρεπόμενο φορτθγό  μικτοφ φορτίου 3.500 kg ενδεικτικοφ ςυνολικοφ κόςτουσ 66.960,00 € 
με  Φ.Π.Α. με κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 34134200-7. 

ΤΜΗΜΑ 2  :  

Δφο (2) καινοφργια επιβατικά όχθμα, ενδεικτικοφ ςυνολικοφ κόςτουσ 34.720,00 € με Φ.Π.Α. με κωδικό του Κοινοφ 
Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 34110000-1. 

ΤΜΗΜΑ 3  :  
Δφο (2) καινοφργια διπλοκάμπινα  Ημιφορτθγά οχιματα 4Χ4 <3,5τον, ενδεικτικοφ ςυνολικοφ κόςτουσ 84.320,00 €    
με  Φ.Π.Α. με κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV):34131000-4 

 
Προςφορζσ υποβάλλονται για κάποια ομάδα ειδών του προχπολογιςμοφ (μερική προςφορά) αλλά και για 
περιςςότερεσ ομάδεσ ή και για όλεσ τισ  ομάδεσ αλλά όχι για μζροσ αυτήσ. 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε  -3-. 
 

9. Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Τν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο (Φακειφηεξε ηηκή ). 

10. Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 
11. Υπόνορ παπάδοζηρ: ΣΜΗΜΑ 1 
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Για ηο ένα (1) καινούπγιο αναηπεπόμενο θοπηηγό  14 μήνερ από ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ. 

ΣΜΗΜΑ 2 

Για ηα δςο (2) καινούπγια επιβαηικά όσημα 15 μήνερ από ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ 

ΣΜΗΜΑ 3 

Για ηα Γύο (2) καινούπγια διπλοκάμπινα  Ημιθοπηηγά οσήμαηα 4Υ4 <3,5ηον, 15 μήνερ από ηην ςπογπαθή ηηρ 

ζύμβαζηρ 

. 

12. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ:  

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε 

πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Δ.Ο.Φ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΓΣ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 

θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 

Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Σην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο ΣΓΣ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ 

έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα 

αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο
2
 

 

2. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 

κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Η αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 

Σηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.   

3. Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη πιήξσο ελήκεξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο θαη 

φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο αλεπηθχιαθηα. Η ππνβνιή πξνζθνξάο απφ δηαγσληδφκελν απνηειεί ηεθκήξην φηη 

απηφο είρε θαη έιαβε ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ηεο πξνκήζεηαο σο θαη ηα 

ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο. 

13. Δγγςήζειρ: Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ ζε πνζνζηφ 2% , επί ηεο 

πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο πξν Φ.Π.Α., πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ: 

ΣΜΗΜΑ 1  :ησλ 1080,00 € (ρίιηα νγδφληα επξψ ).  

ΣΜΗΜΑ 2  : ησλ 560,00 € (πεληαθφζηα εμήληα επξψ).  

ΣΜΗΜΑ 3  : ησλ 1.360,00 € (ρίιηα ηξηαθφζηα εμήληα επξψ).  

Σηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη δέθα νθηψ 18 κήλεο, άιισο ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο. 

14. Παπαλαβή πποζθοπών / Ππόζβαζη ζηα Έγγπαθα: Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη ε 

   28/  06 /2022 θαη ψξα 14:00. 

Η δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ 

(Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ.), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ 

ζπζηήκαηνο θαη ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ   05 / 07 /2022 θαη ψξα 10:00 π.κ. Τν πιήξεο θείκελν ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε δηαηίζεληαη απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. Οκνίσο ην ζχλνιν ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα βξίζθνληαη 

αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηεχζπλζε http://amyntaio.gr. 

15. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: δέκα πένηε (15) κήλεο  απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

16. Γημοζιεύζειρ:. Τν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 

Σπκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗΣ), ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr φπνπ έιαβε 

ςζηημικό Αύξονηα Απιθμό: 162455, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηε δηεχζπλζε (URL): 

www.amyntaio.gr, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr (Πξφγξακκα Γηαχγεηα) ελψ δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ 

                                                      
2
   Πξβι. ζρεηηθά, ζει. 8 ηεο Αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο C (2019) 5494 final «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζπκκεηνρή 

πξνζθεξφλησλ θαη αγαζψλ απφ ηξίηεο ρψξεο ζηελ αγνξά δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεο ΔΔ». 
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Τχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016. 

15 Υπημαηοδόηηζη: Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο πξνέξρεηαη απφ ην ΔΑΠ Γ΄ κε ηίηιν:  « ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΓΗΜΟΤ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ” ενδεικηικού πποϋπολογιζμού 186.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, ζχκθσλα 

κε ηελ κε αξηζκφ 8646/19-05-2022 βεβαίσζε πνιπεηνχο ππνρξέσζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

Ακπληαίνπ..  

16  Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ: Γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ 

κε πνηλή απνθιεηζκνχ
3
 ηα αθφινπζα ππφ α θαη β ζηνηρεία: α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Σχκβαζεο (ΔΔΔΣ), 

φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε κε ηελ 

νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη κε ην ΔΔΔΣ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 

9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο 

παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.   

17. Πληποθοπίερ: Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηε Γ/λζε Τερληθψλ 

Υπεξεζηψλ Φσξνηαμίαο θαη Πεξ/ληνο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, αξκφδηνο ππάιιεινο: Παπαγηάλλεο Αζαλάζηνο (ηει.: 

2386350131,2386350144 Φαμ: 236350133, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο. 

Ο Γήμαπσορ Αμςνηαίος 

Μπιηάκηρ ΄Ανθιμορ 

                                                      
3 Βι. άξζξν 93  ηνπ λ. 4412/2016 
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