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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ κ’ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ    

 

 
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

  

Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ  Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ     Τ Ν Ο Π Σ Η Κ Ο Τ   Γ Η Α Γ Χ Ν Η  Μ Ο Τ 

 

Ο Δήκνο Ζαγνξάο - Μνπξεζίνπ πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 4412/2016, γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΑΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΗ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ - 

ΜΟΤΡΔΗΟΤ», πξνϋπνινγηζκνύ  39.863,52 €  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ ΦΠΑ 24%, κε 

ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

 

1.Αναθέηοςζα Απσή –ηοισεία επικοινωνίαρ  

Αναθέηοςζα Απσή: Δήκνο Ζαγνξάο - Μνπξεζίνπ 

Γιεύθςνζη: Δεκαξρείν Ζαγνξάο,  Ζαγνξά, λ. Μαγλεζίαο 

Σασ. Κωδ. : 37001 

Σηλέθωνο: 24263-50105, 24263-50104 

Σηλεθαξ: 24260-23128 

Δ-mail: dzagmour@gmail.com 

Ηζηοζελίδα: www.dimos-zagoras-mouresiou.gr 

 

2.Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Άκεζε θαη δσξεάλ πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζηε 

δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ www.dimos-zagoras-mouresiou.gr. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ 

επίζεο λα ιάβνπλ γλώζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο , θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 

από ηηο 8:00 π.κ. θαη έσο 14:00 κ.κ, από ην Γξαθείν Κίλεζεο. Αξκόδηνη ππάιιεινη: Μπόιεο 

Θσάλλεο (ηει. 24263-50104),  Κνπαηζάξεο Δήκνο (ηει: 24263-50105). Αληίγξαθν ηεο 

Δηαθήξπμεο θαη ησλ παξαξηεκάησλ πνπ ηελ ζπλνδεύνπλ ρνξεγείηαη ζηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο, αθνύ θαηαβάινπλ ζην Δήκν ην πνζό ησλ 10,00€, εθόζνλ ηελ δεηήζνπλ 

ζε έληππε κνξθή. 
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3. Κωδικόρ CPV: 34350000-5 

 

4. Παπαλαβή πποζθοπών: Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζην Δεκαξρείν Ζαγνξάο, ζηελ 

Αίζνπζα Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ελώπηνλ ηεο αξκνδίαο Επηηξνπήο  ηελ Τξίηε  30.10.2018 

θαη ώξα 11:00 π.κ. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξώλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία 

απνζθξάγηζεο, ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο δηαγσληζκνύ. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγσ ν 

δηαγσληζκόο αλαβιεζεί, ζα δηελεξγεζεί ηελ Πέκπηε 01.11.2018 θαη ώξα 11:00 π.κ. 

 

5. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο 

γηα ελελήληα (90) κέξεο από ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαζώο θαη γηα 

ηνλ ρξόλν πνπ απνδέρζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 

 

6. Δγγςήζειρ: Γηα ηελ θαηάζεζε πξνζθνξώλ δελ απαηηείηαη θαηάζεζε εγγύεζεο 

ζπκκεηνρήο, ελώ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο απαηηείηαη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, 

όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2, παξάγξαθνο 11 ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο. 

 

7. Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ έρνπλ όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, κεκνλσκέλα ή κέιε 

ελώζεσλ, ηα νπνία θαιύπηνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ αξ. 25 ηνπ Ν.4412/16 (άξζξν 5 ηεο 

δηαθήξπμεο). 

 

8. Υπημαηοδόηηζη: Η ελδεηθηηθή πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα είλαη 

39.863,52 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξύλεη ηνπο Κ.Α. 20-6671.01, 25-

6672.01 θαη 30-6671.01 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, ελώ γηα ην 

νηθνλνκηθό έηνο 2019 ζα επηβαξπλζεί ν λένο ΚΑ 70-6671.03 πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2019 (πνιπεηήο δαπάλε) 

 

9. Τποδιαίπεζη ζε ημήμαηα: Η ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηε ζπκθσλία γηα ηηο δεκόζηεο 

ζπκβάζεηο. Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά γηα ην ζύλνιν ηεο 

πξνκήζεηαο. Δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Τα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πξνκήζεηαο ζα είλαη ζύκθσλα κε ηελ αξ. πξση. 11188/28.09.2018 Μειέηε ηνπ Γξαθείνπ 

Κίλεζεο ηνπ Δήκνπ. 

 

10. Υπόνορ εκηέλεζηρ ςπηπεζίαρ: Η ζύκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα δώδεθα (12) κήλεο από 

ηελ ππνγξαθή ηεο. Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαηόπηλ δειηίνπ εληνιήο ηεο 

ππεξεζίαο .  

 

11. Δνζηάζειρ: Σε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 
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πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιινκέλεο 

πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο 

δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ 

ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΔΗΣ κέρξη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο πξνζεζκίαο 

απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελώπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ. Γηα 

ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή 

παξαβόινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνύ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηό (1%) επί ηεο εθηηκώκελεο 

αμίαο ηεο ζύκβαζεο. 

 

12. Γημοζιεύζειρ: Τν ζπλνιηθό θείκελν ηεο δηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ www.dimos-zagoras-mouresiou.gr 

θαη ε πεξίιεςε ζηνλ ηύπν ("Ταρπδξόκνο" -Καζεκεξηλή Εθεκεξίδα ηνπ Ννκνύ Μαγλεζίαο). 

Τα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 

 

 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
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