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Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μεταχειρισμένου
Απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 »
( με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16)

Ο Δήμαρχος Δοξάτου
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μεταχειρισμένου Απορριμματοφόρου τύπου
πρέσας χωρητικότητας 16m3» , προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερης τιμής) όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του
Ν.4412/2016
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Δοξάτου
Έδρα: Καλαμπάκι, Νεροφράκτη & Κανάρη γωνία, ΤΚ 66031,
Τηλ.: 2521352411
Fax: 2521352419
E-mail: mariak@doxato.gr
Ιστοσελίδα: www.doxato.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται είτε από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου στην διεύθυνση (www.doxato.gr ).
Η παραλαβή του σφραγισμένου εντύπου οικονομικής προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως είτε με
ταχυμεταφορική (courier) μέχρι και μία (1) ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
προσφορών δηλαδή έως και την 10η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη, από την Οικονομική
Υπηρεσία του Δήμου Δοξάτου στο Καλαμπάκι, Γραφείο 106 Πληρ. κ. Κοτζαγιαννίδου Μαρία τηλ.
2521352411.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΚΗΜΔΗΣ καθώς και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα που αναφέρονται στα στοιχεία επικοινωνίας της
Αναθέτουσας Αρχής.
3.Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) , 34144512-0.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2 της Διακήρυξης

5. Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στο Δημαρχείο
Καλαμπακίου (Νεροφράκτη 7 Κανάρη γωνία), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, την
11/01/2018, ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών την 10.00 π.μ. Μετά τη λήξη της
παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
διαγωνισμού
6. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
7. Χρηματοδότηση
1. Από τακτικούς πόρους του Δήμου Δοξάτου, συνολικού ύψους 74.400,00€ και συγκεκριμένα από
τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017 βαρύνοντας την εγγεγραμμένη πίστωση στον αντίστοιχο
Κωδικό Εξόδου: Κ.Α. 20/7132.01
8.Χρόνος και τόπος παράδοσης : Σύμφωνα με τα άρθρα 4.3-4.4 της αναλυτικής Διακήρυξης και
σύμφωνα με την Συγγραφής Υποχρεώσεων της υπ’ αριθμ. 32/2017 Μελέτης που συνοδεύει την
αναλυτική Διακήρυξη.
O Δήμαρχος Δοξάτου

Δημήτριος Δαλακάκης

