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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού της «Προμήθειας νέων φορτηγών του
Δήμου Σκοπέλου»

Ο Αντιδήμαρχος Σκοπέλου
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, η δημόσια σύμβαση προμήθειας με
τίτλο «Προμήθεια νέων φορτηγών του Δήμου Σκοπέλου», προϋπολογισμού 100.000,00
ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% (Σύνολο: 124.000,00 ευρώ), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016.
Ο συνολικός
ενδεικτικός προϋπολογισμός ήτοι ποσού 124.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Υπουργείου
Εσωτερικών –Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» -Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ 055 (2017ΣΕΟ5500010) με ποσό
110.000,00€ και από δημοτικά έσοδα με ποσό 14.000,00€.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1 : «Φορτηγό ανατρεπόμενο 2,2 tn μικτού φορτίου (2 τεμ.) », συνολικής
εκτιμώμενης αξίας 44.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%,
ΤΜΗΜΑ 2 : «Φορτηγό ανατρεπόμενο 7tn μικτού φορτίου (τεμ.1)», εκτιμώμενης αξίας
56.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ)

μέσω

της

διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Ημερομηνία

έναρξης

υποβολής

προσφορών

στη

διαδικτυακή

πύλη

η

www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 30 Δεκεμβρίου 2019 ,ημέρα Δευτέρα και
ώρα 09:00.
Καταληκτική

ημερομηνία

υποβολής

προσφορών

στη

διαδικτυακή

πύλη

www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 27η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10:00.
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Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή
συμμετοχής ποσοστού 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ 24% ως ακολούθως:
1.- ποσού 2.000,00 ευρώ για το σύνολο της προμήθειας (Τμήμα 1 & 2),
2.-ποσού 880,00 ευρώ για το Τμήμα 1 και
3.-ποσού 1.120,00 ευρώ για το Τμήμα 2.
και εκδίδεται υπέρ του Δήμου Σκοπέλου από

τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν για σχετικές πληροφορίες να επικοινωνούν κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σκοπέλου (πληρ.:
Αικατερίνη Χρυσάνθη- τηλ.: 2424350119).
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
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