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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Επαναπροκηρύσσει
τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
βάσει τιμής για την

«Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου
Σαλαμίνας »
προϋπολογισμού 155.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Σαλαμίνας
Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 64-7131.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα 1
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται 100% από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΠΔΕ ΥΠ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕΟ5500010 .
Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η κατάρτιση των όρων έγινε με την αριθ. 135/2020 απόφ.
Οικονομικής Επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει
η πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Η ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι η 29η -7-2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών

είναι η 29Η -7-2020 και ώρα 11.00 π.μ..

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής Προσφορών
11.00 π.μ..

είναι η 12η -8-2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ & ώρα

Η αποσφράγιση των προσφορών με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως
η

άνω συστήματος, θα λάβει χώρα την 17

-8-2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 π.μ.

εκτός αν λόγω δυσλειτουργιών του συστήματος δεν καταστεί αυτό δυνατό.
. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται
στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 2.500,00 ευρώ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Στοιχεία Επικοινωνίας
Πλήρες τεύχος της διακήρυξης και της μελέτης, που τη συνοδεύει θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.salamina.gr
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση:
Λ. Καραμανλή και Αμμοχώστου 1 ή Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σαλαμίνας.

ο Δήμαρχος Σαλαμίνας
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