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Κυπαρισσία,

17/07/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Τριφυλίας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέση
ποιότητας – τιμής για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (2 ΦΟΡΤΗΓΑ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ 4*4 ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 18 ΤΟΝ. ,ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ &
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 15 ΕΚ. )»
προϋπολογισμού 256.680,00 € (Διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες
εξακόσιες ογδόντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η παραπάνω προμήθεια θα βαρύνει
τον Κ.Α. : 64.7132.01 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, του
Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2019 του Δήμου Τριφυλίας, με πίστωση
250.000,00 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
από ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055
2017ΣΕ05500010 και από Ι.Π. ποσό 105.880,00 €.
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Τριφυλίας, Ταχ. Δ/νση : Δημαρχείου 2- Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24500, φαξ :
2761360041. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/07/2019 και ώρα 13:00. Η
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι: 02/08/2019 και ώρα 10:00 π.μ . Γλώσσα σύνταξης
προσφορών η Ελληνική, Χρόνος ισχύος των προσφορών: επτά (7) μήνες προσμετρούμενοι από την
επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, με δικαίωμα παράτασης. Εγγυήσεις: α) Υποχρεωτική
κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής: ποσοστό δύο τοις εκατό (2,00 %) επί της προϋπολογισθείσας
δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. ήτοι ποσό 4.140,00 € (τέσσερις χιλιάδες εκατό σαράντα ευρώ) για το σύνολο
της προμήθειας ή ανάλογου ποσού με το μηχάνημα που θα προσφέρει. β) Ο ανάδοχος,
υποχρεούται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.. Η πληρωμή της
δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον τύπο, θα πραγματοποιηθεί από τον ή τους
ανάδοχους πριν την υπογραφή της σύμβασης. Πληροφορίες: Καθημερινά εργάσιμες ημέρες και
ώρες – Δημαρχείο Τριφυλίας (τηλ.: 2761035022). Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού
θ α αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 77255, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τριφυλίας
www.dimostrifylias.gr. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του
διαγωνισμού.
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