ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Για την
«Προμήθεια Μεταχειρισμένων Οχημάτων και Μηχανήματος Έργου & Καινούργιου Αλατοδιανομέα
του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ
Προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, με αντικείμενο την
«Προμήθεια Μεταχειρισμένων Οχημάτων και Μηχανήματος Έργου & Καινούργιου Αλατοδιανομέα του
Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης» με CPV: : 34134200-7, 34131000-4, 16000000-5, 34144420-8, συνολικού
προϋπολογισμού 218.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η ανωτέρω διαδικασία αφορά την προμήθεια διαφόρων μεταχειρισμένων οχημάτων και καινούργιων
μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Λυκόβρυσης –
Πεύκης.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως
άνω συστήματος.
Οι προσφορές θα είναι στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στην Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΕΚ/Β/1924/2-06-2017) «Τεχνικές
λεπτομέρειες».
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
04/12/2019 και ώρα 15:00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται
-

να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και

-

να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.

πύλη

Τα δικαιολογητικά της προσφοράς υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση -επί ποινή αποκλεισμού- εντός τριών (3)
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εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά
τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Η
διεύθυνση που θα σταλούν αναφέρεται στην αρχή της Διακήρυξης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται επίσης εγγυητική επιστολή ύψους 3516,13€ για κάποιον
που καταθέτει προσφορά για όλα τα είδη. Σε διαφορετική περίπτωση, το ποσό της εγγυητικής
επιστολής προσαρμόζεται αναλογικά ανά είδος σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2.1. της Διακήρυξης.
Η παρούσα θα δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα, στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.likovrisipefki.gr) καθώς και στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ B. ΜΑΥΡΙΔΗΣ
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