
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Αλίαρτος, 24/03/2020 
          Αρ. Πρωτ:   2070 

 

Τίτλος: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού,  

Τμήμα 2: Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού οχημάτων/ μηχανημάτων έργου» 

Προϋπολογισμού: 53.320,00 € 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
Οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου.  
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ, Οδός: Λ. ΑΘΗΝΩΝ, 
Ταχ.Κωδ.: 32001, Τηλ.: 2268350218, fax: 2268022690, Ιστοσελίδα: www.aliartos.gov.gr 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου 
www.aliartos.gov.gr. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr). Επίσης 
από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μηχανημάτων έργου και 
συνοδευτικού εξοπλισμού Τμήμα 2: Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού οχημάτων/ μηχανημάτων έργου 

Περιγραφή Τεμ Τιμή τεμ Σύνολο 

Λεπίδα αποχιονισμού για ημιφορτηγό pickup 1,00 8.000,00 8.000,00 

Αλατοδιανομέας για ημιφορτηγό pickup 1,00 7.000,00 7.000,00 

Σύστημα πυρόσβεσης για ημιφορτηγό pickup 1,00 8.000,00 8.000,00 

Θρυμματιστής κλαδιών 1,00 20.000,00 20.000,00 

Tελικό σύνολο 43.000,00 

Φ.Π.Α.  10.320,00 

Τελικός ενδεικτικός προϋπολογισμός 53.320,00 

4. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές. 5. Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται 
σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της. 6.Δικαιούμενοι συμμετοχής: έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 
αυτών.7.Κατατεθείσες Προσφορές: θα γίνουν δεκτές μόνο οι προσφορές  που αφορούν το σύνολο των ειδών της . 8. 
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων (Λ. 
Αθηνών), 13-04-2020.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00 πμ Μετά τη λήξη της παραλαβής 
προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 9. Χρόνος ισχύος 
προσφορών: για διάστημα 6 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών 10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: 
Ελληνική 11. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ και 
βαρύνει την με Κ.Α. : 64-7131.0003 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 . 12. 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. Η ένσταση κατά της διακήρυξης 
υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται, 
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης.  

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθμό 16/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΦΠΡΩΨ4-3ΗΩ) 

http://www.aliartos.gov.gr/
http://www.aliartos.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΚΗ0ΩΨ4-ΔΜΛ
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