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Μέγαρα, 22-7-2020
Αρ. Πρωτ.: 12219

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η’ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕ
ΑΡΠΑΓΗ - (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr όπου
έλαβε συστημικό αριθμό 95056.
1.
Αναθέτουσα Αρχή:
Επωνυμία
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Ταχυδρομική διεύθυνση
ΧΡ. ΜΩΡΑΪΤΗ & Γ. ΜΑΥΡΟΥΚΑΚΗ
Πόλη
ΜΕΓΑΡΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός
19100
Αρμόδιος για πληροφορίες
Μαρία Καραντώνη
Τηλέφωνο
22960 81905
Φαξ
22960 81905
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Promithies.megara@gmail.com
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
www.megara.gr
2. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η’ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ - (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»
3. Προμήθειες - εκτιμώμενη αξία: Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Προμηθειών εκτιμώμενης αξίας
137.096,77 € πλέον ΦΠΑ 32.903,224 € – CPV 34142000-4 – Γερανοφόρα και ανατρεπόμενα οχήματα
4. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) φορτηγού
ανατρεπόμενου με αρπάγη. Το φορτηγό πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του Τεχνικού προσωπικού των
εξωτερικών συνεργείων του Δήμου Μεγαρέων. Το προσφερόμενο όχημα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η
υπερκατασκευή) θα είναι απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο και πρόσφατης κατασκευής.
5. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
6. Συνολικός προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα
χιλιάδων ευρώ 170.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 137.096,77
ΦΠΑ : € 32.903,23).
8. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες.
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%
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της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. ήτοι 2.741,94 € (δύο χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα ευρώ
και ενενήντα τέσσερα λεπτά).
Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» με
τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» με βάση την Απόφαση
ένταξης με αρ. πρωτ. 29667/19-06-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και
συγκεκριμένα Κωδ. ΣΑΕ -055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των Δήμων
όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 με την οποία ο Δήμος
χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 165.000,00 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του
Δήμου.
Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού:. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαρέων και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.megara.gr όπου
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr )
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/08/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00
μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 13/08/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: εννέα (9) μήνες ή 270 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού
Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων
που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες
εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από
τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του
διαγωνισμού.
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