
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                           

  ΝΟΜΟ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ                                                               

ΓΗΜΟ Ι.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ                                          

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 

Αριθμ. Πρωη. :      12617/16 -07-2020 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

          Ο Δήκαξρνο Ι.Π. Μεζνινγγίνπ δηαθεξχζζεη Αλνηθηφ Ηιεθηξνληθφ Δηεζλή Δηαγσληζκφ γηα 

ηελ «Προμήθεια απορριμμαηοθόρων και μεηαχειριζμένων οχημάηων», γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ Δήκνπ. 

    Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ζα είλαη : 

Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απφ πιεπξάο βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηφηεηαο-ηηκήο. 

       Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 399.942,16€ κε ηνλ ΦΠΑ. 

      Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Εζληθνχ πζηήκαηνο  

Ηιεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΕΗΔΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr.   

Γιαγωνιζμός 94797-ΣΜΗΜΑ Α Προμήθεια οχημάηων Μεζολόγγι-Απορριμμαηοθόρα (241.934,00€)χωρίς ΦΠΑ.  

Γιαγωνιζμός 94849-ΣΜΗΜΑ Β 1
η
 ομάδα Προμήθεια οχημάηων Μεζολόγγι- θορηηγά (62.150,00€) χωρίς ΦΠΑ.  

Γιαγωνιζμός 94851-ΣΜΗΜΑ Α Προμήθεια οχημάηων Μεζολόγγι- Καλαθοθόρο (18.450,00€) χωρίς ΦΠΑ  . 

CPV : 34144512-0,CPV: 34136100-0,CPV: 34142100-5. 

     Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε  23-7-2020  θαη ε θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ  28-08-2020.  Η παξνχζα εζηάιε ζηελ 

εθεκεξίδα ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηελ  17 - 7- 2020. 

        Κάζε ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ κπνξεί λα ππνβάιιεη έγγξαθε πξνζθνξά γηα κηα ή θαη 

γηα ηηο δχν νκάδεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ , φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ 25/2020 

κειέηε πνπ ζπλέηαμε ε Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα 

πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ησλ πνζνηήησλ ηεο θάζε νκάδαο, ππνβάιινληαο ηελ 

αληίζηνηρε εγγπεηηθή επηζηνιή. 

         Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ είλαη 2% επί ηνπ πξνζππνινγηζκνχ ρσξίο ηνλ 

ΦΠΑ (322.534,00) θαη νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 6.450,68€ , εθ’ φζνλ ν πξνζθέξσλ ζπκκεηέρεη γηα 

ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ θαη ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ , άιισο γηα ην πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 

2% ηεο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο πξν ΦΠΑ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα ηεο κειέηεο, 

θαηαηεζεηκέλε κε Εγγπεηηθή Επηζηνιή Σξαπέδεο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ, 

ηζρχνο ελλέα κελψλ (9), πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

      Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε 25/2020 ηεο Δηεχζπλζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ .  

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΣ89ΩΡΖ-3ΤΝ



      Δηθαίσκα 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 Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.), 

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

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, 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. 

      Πξνζεζκία (4) ηέζζερες  μήνες απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

         Παξέρεηαη ειεχζεξε , πιήξεο , άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε φια ηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηε δηεχζπλζε (URL): http://messolonghi.gov.gr/ 

             Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο , νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηεο Δ/λζεο ηερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ 

ηαπξνπνχινπ 31 θαη ζην ηειέθσλν 2631363335, e-mail : stdimos @Yahoo.gr, αξκφδηνο 

ππάιιεινο Δήκνο ηέθαλνο. 

 

 

        Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

 

 

                   ΚΧΣΑ ΛΤΡΟ 
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