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ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:16/10/2020
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Τμήμα Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και Προμηθειών
Κάρπαθος, 85700, Δωδεκάνησα
Τηλ. 2245360131,
Φαξ 2245022556
Πληρ. Κρέτσης Σπ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων με εξαρτήσεις
Φορτωτή – Εκσκαφέα & δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων επιπλέον εξαρτήσεων
δημοτικών εργασιών»
Ο Δήμαρχος Καρπάθου
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της
προμήθειας Προμήθεια Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων με εξαρτήσεις Φορτωτή – Εκσκαφέα & δυνατότητα σύνδεσης
διαφόρων επιπλέον εξαρτήσεων δημοτικών εργασιών» προϋπολογισμού 155.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%)
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Ταχ.Κωδ.: 85700
Τηλ.: 2245360115
E-mail: dimoskarpathos@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.karpathos.gr
Κωδικός NUTS: EL421
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση
διαδικτύου www.karpathos.gr, https://diavgeia.gov.gr/f/dimos_karpathou, http://www.eprocurement.gov.gr. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμήθειών. κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
3. Κωδικός CPV :
43200000-5 - Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 421
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων με εξαρτήσεις Φορτωτή – Εκσκαφέα &
δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων επιπλέον εξαρτήσεων δημοτικών εργασιών».
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
7. Χρόνος παράδοσης υλικών: : Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής συμβάσης
Διάρκεια σύμβασης: Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής συμβάσης
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7 της διακήρυξης, κρίνονται κατά την υποβολή
της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Εγγυήσεις συμμετοχής ορίζεται στο 2% από του προσυπολογιζόμενου ποσού χωρίς του ΦΠΑ.
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προμήθεια δεν χωρίζεται σε τμήματα
10. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 4/11/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. . Η
ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 22/10/2020. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 4/11/2020
και η ώρα λήξης 9.59.59 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 120 ημέρες
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 64.7132.0001 του προϋπολογισμού 2020 του Δήμου. Σχετική
η υπ’ αριθ. 171/2020 ΑΑΥ του Δημάρχου για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του
Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την
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ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016
και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως
374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί
«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις εφημερίδες ΡΟΔΙΑΚΗ,
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
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