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ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Περάματος
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
της προμήθειας, Ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Περάματος καθώς και επισκευές
τους. διάρκειας σύμβασης ως το τέλος του 2017, με σφραγισμένες προσφορές με
κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 40.495,19 ευρώ με το
Φ.Π.Α.
Πίνακας για την προμήθεια ελαστικών

ΟΜΑΔΑ 1: ΚΑ 20-6671.0002
ΟΜΑΔΑ 2: ΚΑ 35-6671.0002
ΟΜΑΔΑ 3: ΚΑ 10-6671.0002

Ποσό Προϋπολογισμού σε
ευρώ
28.899,19
2.728,00
868,00

Συνολικός προϋπολογισμός

32.495,19

Κωδικός Προϋπολογισμού

Πίνακας για τις εργασίες επισκευής ελαστικών
Ποσό Προϋπολογισμού
Κωδικός Προϋπολογισμού
σε ευρώ
ΟΜΑΔΑ 4: ΚΑ 20-6263.0002
5.000
ΟΜΑΔΑ 5: ΚΑ 35-6263.0002
2.000
ΟΜΑΔΑ 6: ΚΑ 10-6263.0002
1.000
Συνολικός προϋπολογισμός

8.000

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28
Ταχ.Κωδ.:18863
Τηλ.: 2104092265 κ 2104092230
Telefax: 2104092265
E-mail: dimospromithies@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.perama.gr

ΑΔΑ: ΩΞΨΒΩΞΔ-9ΚΙ

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.perama.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το τμήμα προμηθειών
αρμόδιος υπάλληλος Δεντόπουλος Ιωάννης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
3. Κωδικός CPV:

34350000-5 (Ελαστικά ελαφράς και βαρέως χρήσεως)

50116500-6 ( Υπηρεσίες Επισκευής ,προσαρμογής και ζυγοστάθμισης Ελαστικών )

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Περάματος καθώς και επισκευές τους
του Δήμου Περάματος
5. Εγγύηση συμμετοχής Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό
δεν απαιτείται
6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: τμηματική με διάρκεια ως τέλος του 2017 από
την υπογραφή της σύμβασης
7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα
τμήμα προμηθειών του Δήμου 1ος όροφος την 07/09/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα
από 11:00 π.μ. ως 11:30 π.μ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: 4 μήνες
9. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση
ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
10. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.perama.gr

Ο Δήμαρχος
Λαγουδάκης Ιωάννης

