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ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  

 Αρ. Διακήρυξης:8685/16-10-2019 

  

Η ∆ήµαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με ανοικτή 

διαδικασία «κάτω των ορίων» για την προμήθεια:  

α)Ενός φορτηγού αυτοκινήτου μικτού βάρους 11tn 4Χ4 με ανατροπή προϋπολογισμού 117.920,00 

ευρώ με Φ.Π.Α (CPV: 34134000-5), )(αριθ.ΕΣΗΔΗΣ:79561 )  

 και β)  ενός ρυμουλκούμενου κλαδοθρυμματιστή προϋπολογισμού 52.080,00 ευρώ με ΦΠΑ 

(CPV:34223300-9)(αριθ.ΕΣΗΔΗΣ:79587)  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, που προκύπτει από τη βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων.  

1. Αναθέτουσα Αρχή:  
      ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
      Α.Φ.Μ.: 800067050  Δ.Ο.Υ.:ΛΑΜΙΑΣ 
     ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΗΦΙΣΣΟΥ 30 – 35015 ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ  
      NUTS: ΕL 644   
      Διεύθυνση ιστοσελίδας: www.dimos-amfiklias-elatias.gr    
     ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 22343-50324, 22343-50312  
      ΦΑΞ:22340-48785 
      e-mail:  

1. e.trifylli@dimos-amfiklias-elatias.gr 

2. e.karaxaliou@dimos-amfiklias-elatias.gr 

3. info@ dimos-amfiklias-elatias.gr 

 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει 
στην Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

2. Τίτλος: α)Ενός φορτηγού αυτοκινήτου μικτού βάρους 11tn 4Χ4 με ανατροπή προϋπολογισμού 
117.920,00 ευρώ με Φ.Π.Α (CPV: 34134000-5), και β)  ενός ρυμουλκούμενου κλαδοθρυμματιστή 
προϋπολογισμού 52.080,00 ευρώ με ΦΠΑ (CPV:34223300-9) 
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3. Υπό προμήθεια είδη - ποσότητες:  
Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αυτών αναφέρονται αναλυτικά στην 15/20-12-
2018 μελέτη που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και αποτελεί το 
παράρτημα Ι της διακήρυξης. 

4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας 
5. Συνοπτική περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: 

ΤΜΗΜΑ Περιγραφή προμήθειας 
Κωδικός 

CPV 

Μον. 

Μέτρ

. 

Ποσότητα 

Δαπάνη 

συμπεριλαμβανομένο

υ ΦΠΑ 24% 

Τμήμα 

Α’ 

Φορτηγό αυτοκίνητο 

μικτού βάρους 11tn 4Χ4 

με ανατροπή 

34134000-

5 
τεμ. 1 117.920,00 € 

Τμήμα 

Β’ 

Ρυμουλκούμενος 

κλαδοθρυμματιστής 

34223300-

9 
τεμ. 1 52.080,00 € 

 
6. Κατανομή σε τμήματα: Ναι (2 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο χωρίς 

περιορισμό των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν στον ίδιο συμμετέχοντα 
7. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:  

137.096,77   ΕΥΡΩ  (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ) 
  32.903,23   ΕΥΡΩ  (Φ.Π.Α. . 24%):       
170.000,00   ΕΥΡΩ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ)   

8. Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμφωνητικό για χρονικό διάστημα 
πέντε (5) μηνών. 
Σημειώνεται ότι θα υπογραφούν επιμέρους συμφωνητικά με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.. 

9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται 

από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να 

ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι  δύο χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα ευρώ και 

ενενήντα τέσσερα λεπτά (2.741,94 Ευρώ), , εφ’ όσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο 

των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης προ Φ.Π.Α. 

για το συγκεκριμένο τμήμα ειδών της μελέτης  

Συγκεκριμένα, εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το Τμήμα Α’, η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ένα και ενενήντα ένα ευρώ και ενενήντα 

τέσσερα λεπτά ,( 1.901,94 Ευρώ).   

Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το Τμήμα Β’, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

προσδιορίζεται στο ποσό των οκτακοσίων σαράντα ευρώ (840,00 Ευρώ).   

10. Για την υπογραφή των συμφωνητικών, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος  

11. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ05500010 «Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 

12. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των εγγράφων της σύμβασης θα 

βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,  στη διεύθυνση (URL) :  

www.dimos-amfiklias-elatias.gr , (αρχική σελίδα ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ)),όπου παρέχεται ελεύθερη, 

άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( 

www.eprocurement.gov.gr ) 

13. .Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά 
στη Διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής 

προσφορών:  την  1η Νοεμβρίου 2019 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12.00 μ.μ. . Η ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών . 

14.  Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
15. Χρόνος ισχύος των προσφορών: πέντε (5) μήνες 
16. Δικαίωμα συμμετοχής: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων και υπό τις προϋποθέσεις του αρ. 
25 του Ν. 4412/16.. 

17. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.  
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18. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στο πλήρες τεύχος 
διακήρυξης του διαγωνισμού.  

19. Τα  αιτήµατα  για  συµπληρωµατικές  πληροφορίες και διευκρινίσεις  επί  των  εγγράφων  του 

διαγωνισµού (∆ιακήρυξης και Παραρτηµάτων της), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο  του  

διαγωνισµού  µέσω  της  ∆ιαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

 
 
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΣΤΙΒΑΚΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
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