
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ      Καλαμπάκι, 07/10/2019 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        Αριθ.Πρωτ. : 11591  
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ - 
ΕΚΣΚΑΦΕΑ) ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 1,5 ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ  (1 ΤΟΝΟΥ) ΤΥΠΟΥ 4X4» 
 
Ο Δήμος Δοξάτου προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 
τιμής, για την ««Προμήθεια ενός καινούργιου μηχανήματος έργου (ελαστικοφόρου φορτωτή - 
εκσκαφέα) και δυο (2) μεταχειρισμένων 1,5 καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων  (1 τόνου) 
τύπου 4X4» προϋπολογισμού μελέτης 140.000,00€ (µε ΦΠΑ) όπως αναλύεται παρακάτω: 
ΤΜΗΜΑ Α  : «Καινούργιος Τροχοφόρος εκσκαφέας- φορτωτής», εκτιμώμενης αξίας 80.645,16€ πλέον 
ΦΠΑ -  CPV: 34144710-8 “Τροχοφόροι φορτωτές” ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ Α/Α 79491 
ΤΜΗΜΑ Β : «Μεταχειρισμένα Ανοικτά φορτηγά οχήματα μιάμισης καμπίνας (1 τόνου) τύπου 4X4», 
εκτιμώμενης αξίας 32.258,07€ πλέον ΦΠΑ - CPV: 34131000-4 “Ημιφορτηγά” ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ Α/Α 79752 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα, ανεξαρτήτως αριθμού  ή για όλα τα 
τμήματα. 
 
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ της παρούσας σύμβασης είναι το  Υπουργείο Εσωτερικών , Κωδ. ΣΑ 
2017ΣΕ05500010 Η δαπάνη για την εν σύμβαση ύψους 140.000,00 με το ΦΠΑ βαρύνει τους Κ.Α. : 
25/7131.12 με πίστωση 100.000,00€ και ΚΑ 25/7232.02 με πίστωση 40.000,00€ (ΠΥ έτους 2019 ). 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας , 
β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και γ) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά 
ορίζονται αναλυτικά στη 3/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Δοξάτου.  
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί µε την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά αποκλειστικά µέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr  
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ .  
Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “Ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr , στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου 
Δοξάτου  www.doxato.gr ). Αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία : κ. Κοτζαγιαννίδου Μαρία ( τηλ. 
2521352411) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 
ΈΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00.  
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 16:00.  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολή προσφορών και ώρα 10:00π.μ. 
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 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 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής που ανέρχεται στο σύνολο και ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ στα παρακάτω ποσά :  
ΤΜΗΜΑ Α+Β : εγγυητική επιστολή συμμετοχής για όλα τα τμήματα  2.258,00 ευρώ 
ΤΜΗΜΑ Α : εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1.612,00 € 
ΤΜΗΜΑ Β : εγγυητική επιστολή συμμετοχής    646,00€ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ανέρχεται στους τέσσερις (4) μήνες για το Φορτωτή και δυο (2)  μήνες για τα 
μικρά φορτηγά  από την υπογραφή της σύμβασης. Για παράταση του συμβατικού χρόνου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016, μετά από εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης 
και παραλαβής της προμήθειας και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του 
Δήμου , για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 
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