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Περίληψη της υπ’ αριθ. 5583/24-05-2021 Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την Συμφωνία Πλαίσιο της Δημόσιας Σύμβασης «Παροχή
Υπηρεσιών Επισκευής - Συντήρησης και Προμήθεια Ανταλλακτικών για τα
Οχήματα και τα Μηχανήματα Έργου του Δήμου Καλυμνίων Μέσω Σύναψης
Συμφωνίας Πλαίσιο»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
«Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής - Συντήρησης και Προμήθεια Ανταλλακτικών για
τα Οχήματα και τα Μηχανήματα Έργου του Δήμου Καλυμνίων Μέσω Σύναψης
Συμφωνίας Πλαίσιο» προϋπολογισμού 205.645,16ευρώ συν 45.354,84€ Φ.Π.Α. 24%
σύνολο 255.000€
Η σύμβαση διαιρείται σε δεκατέσσερα (14) τμήματα όπως αναλυτικά αναφέρεται στη
διακήρυξη η οποία έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στη πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με αύξοντα
αριθμό συστήματος : 132028
Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που
θα δοθεί από τους διαγωνιζόμενους Οικονομικούς Φορείς στις επιμέρους Ομάδες του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης
Προσφορές υποβάλλονται για όλα τις ομάδες ή μέρος αυτών και για όλη τη ποσότητα. Σε
κάθε περίπτωση υποβολής η προσφορά θα περιλαμβάνει όλη την προβλεπόμενη από την
διακήρυξη ποσότητα της προσφερόμενης ομάδας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην εμπορία και στην επισκευή - συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων
έργου.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού
συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής Προσφορών: 27-05-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα
07:00 π.μ.. Ημερομηνία & ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 14-06-2021 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει στις 18-06-2021 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
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επιστολή συμμετοχής1, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ
και ενενήντα λεπτών (4.112,90) ευρώ2 που αντιστοιχεί στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας
χωρίς Φ.Π.Α. (εφόσον συμμετέχουν σε όλα τα τμήματα). Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς
τμήματος ή τμημάτων της σύμβασης τότε αυτή θα αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας
χωρίς Φ.Π.Α. του προσφερόμενου τμήματος ή τμημάτων. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
ήτοι έως 18-04-2022.
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης προσφέρεται στη διεύθυνση
διαδικτύου:
α)
στο
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων
ΚΗΜΔΗΣ
www.eprocurement.gov.gr – στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) & www.promitheus.gov.gr και β) στην ιστοσελίδα του Δήμου μας
www.kalymnos.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων
της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών & Διοικητικών
Υπηρεσιών

Ηλίας ΤΣΕΡΟΣ

1

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος
της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των
προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016)
2
Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).

