
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Προκηρύσσει    ανοικτό    ηλεκτρονικό  διαγωνισμό   με   κριτήριο   κατακύρωσης    την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής   για την προμήθεια  ενός οχήματος  
μεταφοράς προσωπικού και δύο  ημιφορτηγών για τις  ανάγκες  του Δήμο Καρπενησίου  προϋπολογισμού 112.000,00  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Καρπενησίου . 

1. Κριτήριο κατακύρωσης: ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει την βέλτιστη 
σχέση κόστους – ποιότητας, 
2. Το προς προμήθεια είδη κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV): 34120000-4  Αυτοκίνητα  οχήματα  για  τη μεταφορά 10 η  περισσοτέρων ατόμων 
(CPV): 34130000-4  Ημιφορτηγά  
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  και έλαβαν   Συστημικούς  Αριθμούς   
162084 για το τμήμα  1 και 162092 τμήμα 2. 

 

4. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των τμημάτων είτε 
μεμονωμένα για ένα ή περισσότερα τμήματα. 

5. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα  έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού . 
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ο χρόνος παράδοσης των   οχημάτων  σε λειτουργία, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από,  
διακόσιες σαράντα  (240) ημέρες για  το  τμήμα 1 και τριακόσιες εξήντα  (360) ημέρες για  το  τμήμα  2 από την 
υπογραφή των  σχετικών συμβάσεων.  
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί της  
προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι: εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 935,48€ (εννιακοσίων τριάντα πέντε 
ευρώ και  σαράντα  οχτώ  λεπτών ) για το  τμήμα  1  και ποσού 870,96€ (οχτακοσίων εβδομήντα ευρώ  και ενενήντα  έξι  
λεπτών) για το  τμήμα  2 .   
8. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος  Καρπενησίου και 
χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ-055) . 
9. Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου https://www.karpenissi.gr/  από τις 
6/6/22022  

             

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ 

 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
6 Ιουνίου  2022  & ώρα  15.00 μ.μ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 &  ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

22   Ιουνίου 2022  &    ώρα    23:30 μ.μ. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24  Ιουνίου 2022  &    ώρα    10:00 π.μ 

http://www.promitheus.gov.gr/


[2] 

 

10. Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του  
ΕΣΗΔΗΣ από τις 6/6/2022. 
11. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα  «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ».Η  δαπάνη δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 

     Ο     ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 
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