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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Y Σ Σ O Y M E

Ανοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  κριτήριο
ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  αποκλειστικά
βάση  τιμής,  για  την  επιλογή  αναδόχου  της  δημόσιας  σύμβασης  με  αντικείμενο  την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ»  ,  συνολικού  προϋπολογισμού
94.238,76€ , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (75.999,00 € προ ΦΠΑ), σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Τα προς προμήθεια είδη αφορούν την αγορά από το ελεύθερο εμπόριο  τριών (3)
καινούργιων  ημιφορτηγών  οχημάτων,  με  κίνηση  στους  τέσσερις  τροχούς  (4x4)
διπλοκάμπινων, με κινητήρα σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας diesel EURO 6.2 ή
νεώτερο, ικανής ιπποδύναμης , κυβισμού και ροπής και με ανοικτή καρότσα φόρτωσης
ικανού ωφέλιμου φορτίου, τα οποία κατατάσσονται  στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34131000-4 (Ημιφορτηγά).

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr του  συστήματος.  Οι  προσφορές  θα  υποβάλλονται  από
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από 31/10/2019 μέχρι 15/11/2019 και ώρα 15:00.

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η
δυνατότητα  υποβολής  προσφοράς  στο  Σύστημα.  Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των
προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  στις  21/11/2019 και  ώρα  12:00 σύμφωνα  με  την
απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα
σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  σε  κράτος-μέλος του  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,
καθώς  και  σε  τρίτες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην  περίπτωση  γ'  της  παρούσας
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παραγράφου  και  έχουν συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. (άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16).

Για  τη  συμμετοχή  τους  στο  διαγωνισμό,  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς
πρέπει  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  Σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  -  διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.gr) , να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να καταθέσουν εγγύηση
συμμετοχής η οποία ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης,  εκτός  ΦΠΑ,  και  ανέρχεται  στο  ποσό των χιλίων  πεντακοσίων δεκαεννιά
ευρώ & ενενήντα οκτώ λεπτών  (1.519,98 €).

Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  υποβάλλονται,  από
εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο
του συγκεκριμένου διαγωνισμού: (Συστημικός Αριθμός διαγωνισμού:  76709), μέσω
της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  και  φέρουν ψηφιακή
υπογραφή. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης με τα παραρτήματά της, όπως εγκρίθηκε
με  την  αριθμ.  480/17.10.2019 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου
Λαρισαίων,  θα  είναι  αναρτημένο  και  στον  δικτυακό  τόπο  του  Δήμου  Λαρισαίων  στη
διεύθυνση  www.larissa.  gov  .gr και  στη  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Για  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  να  απευθύνονται  καθημερινά  κατά  τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης,
Τμήμα  Εποπτείας  &  Μελετών  Συστ.  Διαχ/σης  Απορ/των,  Πληροφορίες:  Καραγιάννης
Βασίλης τηλ. 2410-680213.
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