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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Πολυγύρου :
προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για την
εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» για τις ανάγκες του Δήμου
Πολυγύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, βάσει μόνο τιμής.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου
του Δήμου Πολυγύρου, μαζί με τα απαραίτητα ανταλλακτικά για τις συγκεκριμένες
επισκευές, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
7/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου συνολικού
προϋπολογισμού 387.096,77€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%, και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις
των οικονομικών ετών 2018 & 2019 του ∆ήµου Πολυγύρου.
CPV: 50110000-9 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων
και παρεπόμενου εξοπλισμού)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr. (αρ.ηλ.διαγ. 58036)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 9/6/2018 και ώρα 23:00.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν
(ή να συνεργαστούν με τρίτους που μπορούν να εκτελέσουν) τις ως άνω εργασίες
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρίς το ΦΠΑ) του/των τμήματος/τμημάτων της υπ’ αριθμ.
7/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική
μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ.
Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου: www.polygyros.gr.
Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 9-5-2018.
Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες & στο τηλέφωνο 2371350738 από τον κ. Μαρινούδη Ιωάννη ή την κα. Κατερτζή
Θεανώ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

