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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
Προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, με αντικείμενο
εργασιών την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Δοξάτου για το έτος 2017 με
CPV: 50100000-6, συνολικού προϋπολογισμού 86.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
τιμής για κάθε τμήμα του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού όπως περιγράφονται στο
άρθρο 1.3 της διακήρυξης.
Η επισκευή και συντήρηση των οχημάτων, θα αφορά πάσης φύσης εργασίες επισκευής και
συντήρησης καθώς και αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων με τα
απαραίτητα ανταλλακτικά.
Η προσφορά θα αποτυπωθεί και σε συνημμένο έντυπο της Υπηρεσίας και θα αναγράφει τις
τιμές σε ευρώ και σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%).
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα του ενιαίου ενδεικτικού
προϋπολογισμού χωρίς κανέναν περιορισμό.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί 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 άνω συστήματος.
Η ημερομηνία ανάρτησης είναι η Πέμπτη 24-08-2017 και ώρα 18:00 μ.μ, και η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών η Δευτέρα 18-09-2017 και ώρα 18:00 μ.μ.
Οι προσφορές θα είναι στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες».
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:
24/08/2017 και ώρα 18:00 μ.μ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
18/09/2017 και ώρα 18:00 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα
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με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.
Τα δικαιολογητικά της προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά
σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν επί ποινή
αποκλεισμού εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Η διεύθυνση που θα σταλούν
αναφέρεται στην αρχή της παρούσης διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% για το σύνολο της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς
το Φ.Π.Α. που ανέρχεται στο ποσό των 1.396,00 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 της
Διακήρυξης
Η παρούσα θα δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του
Δήμου (www.doxato.gr) καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
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