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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥO
Σφακιά 25/06/2019
Αρ. Πρωτ. 2391

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας
φορτηγού με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, συνολικού προϋπολογισμού 55.320,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. &
Ειδικού Τέλους Ταξινόμησης).
1.Αναθέτουσα Αρχή.
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Οδός: ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ
Ταχ.Κωδ.: 73011
Τηλ. 2825340021
fax: 2825340017
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:sfakia-d@otenet.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Στέλιος Μαραγκάκης
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):www.sfakia.gr
2.Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σφακίων και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ
3. Κατηγορία.
Ταξινόμηση κατά(CPV) : 34134200-7
4. Περιγραφή της Δημόσιας Σύμβασης.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια φορτηγού με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 43.000,00 € και Φ.Π.Α.(24%) 10.320,00 € και
Ειδικού Τέλους Ταξινόμησης (Ε.Τ.Τ.) 2.000,00 € δηλαδή σύνολο 55.320,00 €.
5. Κριτήριο Ανάθεσης
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά
βάσει τιμής .
6. Οροί χρηματοδότησης
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα 2001ΣΕ05500002 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για
“Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψιδρίας” και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. Έτους 2019 σε βάρος του Κ.Α. 63.7132.001.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής
Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα), Αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα), Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),
Συνεταιρισμοί, Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά που δραστηριοποιούμενοι στο αντικείμενο της
εν θέματι διαγωνιστικής διαδικασίας, δύνανται να διενεργούν τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

8. Ισχύς των Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα εκατό είκοσι (120) ημερών, το οποίο
υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
9.Εναλλακτικές προσφορές
Δεν γίνονται δεκτές.
10. Χρόνος Υλοποίησης της Υπηρεσίας
Ο χρόνος παράδοσης του φορτηγού στις εγκαταστάσεις του Δήμου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
11. Ενστάσεις.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση
της παράλειψης. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται
μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
δημοσίευσης και της υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του
Δημοσίου .
12. Χρόνος, Τόπος, Γλωσσά των προσφορών.
α) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σφακίων διεύθυνση Χώρα Σφακίων, 73011 Σφακιά, την
Τετάρτη 10 Ιουλίου.. 2019, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
β) Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 09.30 π.μ. και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 10.00 π.μ .
γ) Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική.
13. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού.
α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της Διακήρυξης από την έδρα του Δήμου Σφακίων όλες τις
εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση: Χώρα Σφακίων Τηλέφωνα: 2825340021
β) Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση
http://www.sfakia.gr και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στη δικτυακή πύλη . www.promitheus.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ

