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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Η Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Ερζτριασ (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.) προκθρφςςει ανοικτό δθμόςιο θλεκτρονικό
διαγωνιςμό για τθν «Προμήθεια: Προμήθεια Νέου Μηχανήματος Ζργου Φορτωτή-Εκσκαφέα», προχπολογιςμοφ
108.748,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου και του Φ.Π.Α. 24%, με χρθματοδότθςθ του Προγράμματοσ Λειψυδρία (ΣΑΕ 055)
– Α.Π.78399/17-11-2020 του Υπουργείου Εςωτερικϊν & ιδίουσ πόρουσ, και κα βαρφνει τον Κ.Α. 12.00.01 του
Προχπολογιςμοφ τθσ Επιχείρθςθσ 2021.
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθν ςυμφερότερθ από οικονομικισ άποψθσ
προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ , ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 311 του Ν.4412/2016.
Η παροφςα προμικεια αθορά έναν καινοφργιο εκςκαφζα – φορτωτι για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του
Τμιματοσ Φδρευςθσ για τθν επιςκευι και αποκατάςταςθ διαρροϊν κακϊσ και λοιπϊν βλαβϊν των δικτφων φδρευςθσ.
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ- Α/Α 151328,
ςτθν οποία κα αναρτθκεί ςε θλεκτρονικι μορφι (.pdf) το πλιρεσ ςϊμα τθσ διακιρυξθσ τθσ ανοικτισ διαδικαςίασ.
Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ςτθ Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του
ςυςτιματοσ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίηεται θ Παραςκευι 28 Ιανουαρίου 2022 και ϊρα 13:00 ςφμφωνα με τα άρκρα 66, 120 και 121
(παρ. 1α) του Ν. 4412/2016.

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Γιαδικησακή πύλη

Αμέζως μεηά ηην δημοζίεσζη

www.promitheus.gov.gr

ηοσ ζηην Γιαδικησακή πύλη

ηοσ Δ..Η.ΓΗ..

www.promitheus.gov.gr
ηοσ Δ..Η.ΓΗ..

ΠΑΡΑΚΔΤΗ
28-1-2022
13:00 μ.μ.

Η αποςφράγιςθ των θλεκτρονικϊν φακζλων των δικαιολογθτικϊν και των τεχνικϊν προςφορϊν των
ςυμμετεχόντων κα γίνει τθν Παραςκευι 4 Φεβρουαρίου 2022 και ϊρα 13:00.
Στθ δθμοπραςία μποροφν να λάβουν μζροσ αναγνωριςμζνα φυςικά και νομικά πρόςωπα που αςχολοφνται
αποδεδειγμζνα με το εμπόριο οχθμάτων ι/και μθχανθμάτων.
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Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ ίςθ με το δυο τοισ εκατό (2%) τθσ
προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Π.Α., με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, δθλαδι ποςοφ χιλίων
επτακοςίων πενιντα τζςςερα ευρϊ (1.754,00€). Η διάρκεια των εγγυθτικϊν επιςτολϊν κα είναι 210 θμζρεσ
προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ θμζρα.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και να λάβουν πλθροφορίεσ για
το διαγωνιςμό από τα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και ςτο τθλζφωνο 22290-64400 κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ
και ϊρεσ. Επιπρόςκετα προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςτθν ιςτοςελίδα https://deyaeretrias.gr.
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