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ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η Δήμαρχος Παρανεστίου  

Η Δήμαρχος Παρανεστίου προκηρύσσει συνοπτικό  Διαγωνισμό την υπηρεσία  με τίτλο 

«Συντήρηση οχημάτων Δήμου Παρανεστίου έτους 2018» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Παρανεστίου, Παρανέστι, 66035 

τηλ:2524350101, 2524350111, φαξ:2524022571, email: hassapisc@gmail.com. 

2. Κωδικοί CPV: 50110000-9, 34351100-3,, 50114000-7, 34352100-0, , 34352000-9, 

50113200-2 

3. Διαδικασία:  Συνοπτικός Διαγωνισμός 

4. Περιγραφή αντικειμένου διαγωνισμού: Συντήρηση οχημάτων Δήμου Παρανεστίου  

5. Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική 

6. Κριτήρια κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή η οποία προκύπτει από το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης ως προς την ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή, ανά ομάδα, στο σύνολο 

της ομάδας). 

7. Προϋπολογισμός: 58.500,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% 

8. Υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα( «ΟΜΑΔΕΣ») : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  

υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως 

πίστωση κάθε ομάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

της κάθε ομάδας. 

9. Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 της διακήρυξης. 

10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 13.2 της διακήρυξης. 

11. Παραλαβή προσφορών: Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε : 

(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού (την ημέρα του διαγωνισμού από ώρα 

10.00 π.μ έως ώρα - 10.30 π.μ) είτε 

(β) με ταχυδρομική ή άλλη αποστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε 

(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 

προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και 

ώρα του διαγωνισμού. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, 

ορίζεται η 20/02/2018 ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.30 π.μ.. 

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της υπηρεσίας θα βαρύνει τους ιδίους πόρους του Δήμου. 

13. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 

τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

14. Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.paranesti.gr και στην προβλεπόμενη 

από το νόμο εφημερίδα 

Η Δήμαρχος 

 

 

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου  

mailto:hassapisc@gmail.com
ΑΔΑ: 6ΠΦΨΩΞΗ-2ΝΟ


		2018-02-05T10:10:16+0200
	Athens




