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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Αρ. Πρωτ. 26061/04-12-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προµήθειας µηχανηµάτων έργου και οχηµάτων του ∆ήµου Σάµου

Ο ∆ήµαρχος Σάµου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προµήθειας µηχανηµάτων έργου και οχηµάτων
του ∆ήµου Σάµου, προϋπολογισµού 259.999,48 ευρώ µε το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Σάµου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία ∆ηµαρχείου
Ταχ.Κωδ.: 83100
Τηλ.: 2273353521
e-mail:g.kypraiou@0615.syzefxis.gov.gr
Κωδικός NUTS: GR412
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης

υπάρχει

στη

διεύθυνση

διαδικτύου

www.islandofsamos.gr.

Οι

ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης
από το γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Σάµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
3. Κωδικοί CPV:43262000-7, 34134200-7
4. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: Αντικείµενο της παρούσας είναι η
προµήθεια µηχανηµάτων έργου και οχηµάτων του ∆ήµου Σάµου.
Πιο συγκεκριµένα αφορά :
ΤΜΗΜΑ Ι : Eνός φορτωτή – εκσκαφέα, προϋπολογισµού 103.759,48 €
ΤΜΗΜΑ ΙΙ : ∆ύο µικρών εκσκαφέων, προϋπολογισµού 74.400,00 €
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ : ∆ύο φορτηγών µε ανατροπή 5,5-6 τον., προϋπολογισµού 81.840,00 €
Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλλει προσφορά για οποιαδήποτε τµήµα ,
αλλά για το σύνολο των ειδών του τµήµατος, επιλέγοντας τον αντίστοιχο α/α
ΕΣΗ∆ΗΣ.
5. Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

18PROC004128112 2018-12-05
6. Χρόνος παράδοσης προµήθειας: Όπως προβλέπεται στο Παράρτηµα ΙΙ της
σχετικής ∆ιακήρυξης.
7. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής: Όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.2.1 της σχετικής
διακήρυξης.
8. Κριτήριο ανάθεσης: είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής.
9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε ηλεκτρονικό τρόπο
µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr,
µε α/α συστήµατος 67468/2018 για το τµήµα Ι, α/α συστήµατος 67989/2018 για
το τµήµα ΙΙ και α/α συστήµατος 67993/2018 για το τµήµα ΙΙΙ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/01/2019 και ώρα
15.00, ενώ η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα πραγµατοποιηθεί στις
08/01/2019 και από ώρα 11.00 έως 14.00.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: ∆έκα (10) µήνες.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12. Χρηµατοδότηση: Φορέας χρηµατοδότησης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών,
Κωδ. ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (245.000,00€) και ίδιοι πόροι του ∆ήµου Σάµου
(14.999,48€) Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. : 30.7131.0002 του προϋπολογισµού του
οικονοµικού έτους 2018 του Φορέα. Σχετική η υπ’ αριθ. 1724/2018 ανάληψη
υποχρέωσης.
13. Προδικαστικές προσφυγές:

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης
της αναθέτουσας αρχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/2016,
καθώς και του Π∆ 39/2017, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της
διακήρυξης.
14. ∆ηµοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη για δηµοσίευση στις 04-12-2018 στο
Σαµιακό Βήµα και αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ, ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του
∆ήµου.

Ο ∆ήµαρχος
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

