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ΑΔΑ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Πλ. Ελευθερίας
73134, Χανιά
Πληροφορίες : Βασ.Τάκου
Τηλέφωνο
: 28213 40288, 40288
Fax
: 28213 40275
Ηλεκ. Δ/νση : prom@crete.gov.gr
Ιστοσελίδα
:www.crete.gov.gr

Χανιά, 24-07-2020
Αρ. πρωτ.: 159026

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Η Περιφέρεια Κρήτης -Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 623/2020(Πρακτικό Νο.17/29.05.2020, ΑΔΑ:Ψ35Ε7ΛΚ-ΤΟΔ) απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ . 810/2020
(ΠρακτικόΝο23/03-07-2020,ΑΔΑ:ΨΠ437ΛΚ-ΦΘΒ)
απόφαση
της
Οικ ονομικής
Επιτροπής, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισ μό κάτω των ορίων
για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου
Γαύδου (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» προϋπολογισμού 111.274,24 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσ ης την πλέον σ υμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής .
Τα προς προμήθεια είδη έχουν ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΟ)

ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΣΚΑΦΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
(ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ) 1,20m κατ’ελάχιστον
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΤΩΝ
Β.Τ. ΜΕ ΣΦΥΡΙΑ 1,40 ΣΤΑΘΕΡΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.)

1

37.901,00€

1

10.000,00€

1

3.000,00€

1

38.836,29€

Οι οικονομικοί φορείς(επί ποινή αποκλεισμού) θα υποβάλουν προσφορά
μόνο για το σ ύνολο των ειδών και των τεμαχίων της προμήθειας, όπως
περιγράφονται ανωτέρω.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης prom it heus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις
31/08/2020 και ώρα 15:30.
Αριθμός Συσ τήματος ΕΣΗΔΗΣ: 95442

ΑΔΑ: 9ΠΣΨ7ΛΚ-024
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο
πισ τοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμέν ο πάροχο υπηρεσ ιών
πισ τοποίησης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγ ωνισμό έχουν φυσ ικά ή νομικά πρόσωπα
και, σ ε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε :
α) κράτος-μέλος της Ένωσ ης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσ ια σ ύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσ αρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωσ η γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν σ υνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωσ η σε θέματα διαδικασ ιών ανάθεσης δημοσ ίων συμβάσεων.
Για την έγκυρη συμμετοχή σ το διαγωνισμο,
κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού χωρίς των ΦΠΑ που ανέρχεται σ το ποσό
των 1.794,75 €.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισ χύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα έξι μηνών από την επ όμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τ ον ανωτέρω
προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
ορίζεται η 31/08/2020 ημέρα Δευτέ ρα και ώρα 15:30.

των

προσφορών

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσ ίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η. Δ.Η.Σ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την
04/09/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφ α
διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις
www. promitheus.gov.gr και www.cr ete.gov.gr
Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσ εων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο
διαδικτυακό
τόπο
του
διαγωνισμού
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www. promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σ τον τύπο και η δαπάνη θα
βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
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