
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής 

(συμφερότερη προσφορά) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», 

συνολικού προϋπολογισμού 258.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2018, που περιλαμβάνει:  

1. Προμήθεια Μεταχειρισμένου Διαμορφωτήρα Γαιών (Γκρέϊντερ) συνολικού ποσού: 128.000,00 € με Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 

20.7132.003, 

2. Προμήθεια μεταχειρισμένου χωματουργικού μηχανήματος (φορτωτή- εκσκαφέα) ποσού 44.000,00 € με Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 

30.7131.002,  

3. Προμήθεια αγροτικού αυτοκινήτου 4χ4 με διπλή καμπίνα ποσού 26.000,00 € με Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 30.7132.001,  

4. Προμήθεια  αγροτικού αυτοκινήτου  4χ2 (απλό) ποσού 20.000,00 € με Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 20.7132.001,  

5. Προμήθεια γερανοφόρου (καλαθοφόρου) οχήματος ποσού 40.000,00 € με Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 20.7131.002 

για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Προκηρύσσει  ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση 

συντελεστή βαρύτητας, τόσο για την Τεχνική, όσο και για την Οικονομική προσφορά (Συμφερότερη προσφορά),  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 258.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), οικονομικού έτους 

2018. 

Οι απαιτούμενες πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών, οικ. Έτους 2018 ως εξής: 

1. Προμήθεια Μεταχειρισμένου Διαμορφωτήρα Γαιών (Γκρέϊντερ) συνολικού ποσού: 128.000,00 € με Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 

20.7132.003, 

2. Προμήθεια μεταχειρισμένου χωματουργικού μηχανήματος (φορτωτή- εκσκαφέα) ποσού 44.000,00 € με Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 

30.7131.002,  

3. Προμήθεια αγροτικού αυτοκινήτου 4χ4 με διπλή καμπίνα ποσού 26.000,00 € με Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 30.7132.001,  

4. Προμήθεια  αγροτικού αυτοκινήτου  4χ2 (απλό) ποσού 20.000,00 € με Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 20.7132.001,  

5. Προμήθεια γερανοφόρου (καλαθοφόρου) οχήματος ποσού 40.000,00 € με Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 20.7131.002 

Οι  ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων ή για μια ή περισσότερες ομάδες της επιλογής τους,   

όπως αυτές περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη και στην αντίστοιχη μελέτη. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, με ημερομηνία έναρξης 18/04/2018 και καταληκτική ημερομηνία  11/05/2018 και ώρα 15:00 μ.μ., σε 

ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.00 π.μ.. 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο (2) τοις 

εκατό (%) του προϋπολογισμού των ομάδων για τις οποίες θα κατατεθεί προσφορά, χωρίς Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ.1α του 

Ν.4412/16). 

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες , δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, μια (1) 

εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ioannina.gr), στον Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

www.diavgeia.gov.gr. και στο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο, 

καθώς και τυχόν επαναληπτικών,  βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται στους ενδιαφερόμενους  από το Τμήμα Προμηθειών, τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος: Νίκος Έξαρχος,  τηλ.: 26513-61333,  (fax): 26510-74441, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail): 

nexarchos@ioannina.gr   

Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό προμήθεια μηχανημάτων/οχημάτων παρέχονται από τoν κο. Κίτσο Ιωάννη 

στο τηλ.:26510-83880,1 (fax): 26510-83882, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail): ikitsos@ioannina.gr  .  

Τα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.  

 
                                                                                                        

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

Θωμάς Γιωτίτσας 
       

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Ιωάννινα : 18/ 04 /2018                                                                     
Α.Π. : 21304/5354 
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