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Μέγαρα, 16/07/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Τμήμα Προμηθειών

Αρ. πρωτ.: 14588

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ»
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων
Προκηρύσσει τρεις (3) Ανοικτούς Ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την προμήθεια με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ».
Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 232.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (Καθαρή αξία: 187.096,77 € και ΦΠΑ 24 % ποσού 44.903,23 € ).
Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στο πλαίσιο της
πρόσκλησης Ι της πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού
εξοπλισμού του Δήμου Μεγαρέων» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 29667/196-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μηχανημάτων έργου – οχημάτων ή και
συνοδευτκού εξοπλισμού και συγκεκριμένα:
Α) ενός (1) Εκσκαφέα – Φορτωτή (CPV: 43260000-3)
Β) ενός (1) καλαθοφόρου ανυψωτικού οχήματος (CPV: 42414000-1) και
Γ) ενός (1) φορτωτή πλάγιας οίσθησης (φορτωτάκι) (CPV: 34144710-8),
τα οποία πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες του Τεχνικού προσωπικού του Δήμου
Μεγαρέων.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
 ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και
εξοπλισμού, εκσκαφέας – φορτωτής», εκτιμώμενης αξίας 72.580,65
με CPV 43260000-3.
 ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και
εξοπλισμού, καλαθοφόρο», εκτιμώμενης αξίας 72.580,65 € πλέον
42414000-1.
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ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού
εξοπλισμού, φορτωτής – φορτωτάκι», εκτιμώμενης αξίας 41.935,48 € πλέον ΦΠΑ,
με CPV 34144710-8.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα τμήματα από τον κάθε
προσφέροντα. Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν
προσφέροντα ορίζεται σε τρία (3) τμήματα.
Η διάρκεια της κάθε σύμβασης ορίζεται σε διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή
της σύμβασης (χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης).
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 .
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 2-9-2019 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 17:00.μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μετά την πάροδο τεσσάρων (4)
εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, ήτοι στις
6/9/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.π.μ. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του
διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,του ΕΣΗΔΗΣ, με τους κάτωθι συστημικούς αριθμούς:
ΤΜΗΜΑ 1 – Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 77229
ΤΜΗΜΑ 2 – Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 77233
ΤΜΗΜΑ 3 – Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 77234
Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016
[δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και
ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 97 ν. 4412/2016).
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να
καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) επί της
εκτιμώμενης αξίας τςη σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ του διαγωνισμού ή των διαγωνισμών για
τον οποίον θα καταθέσουν προσφορά, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
ΤΜΗΜΑ - Σ.Α.
ΕΣΗΔΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1 – Α/Α
ΕΣΗΔΗΣ 77229
ΤΜΗΜΑ 2 - Α/Α
ΕΣΗΔΗΣ 77233
ΤΜΗΜΑ 3 Α/Α

ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
(ME ΦΠΑ)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

90.000,00 €

72.580,65 €

1.451,61 €

90.000,00 €
52.000,00 €

72.580,65 €
41.935,48 €

1.451,61 €
838,71 €
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ΕΣΗΔΗΣ 77234
ΣΥΝΟΛΑ

232.000,00 €

187.096,78 €

3.741,93 €

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη
γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όπως
αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

