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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ    ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΤΤΞΞΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΠΠΡΡΑΑΙΙΑΑ  
 

Ο Γήκνο Φηιηαηώλ πξνθεξύζζεη ειεθηξνληθό αλνηθηό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα 
ηελ «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ & ζπλνδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ Φηιηαηώλ », κε θξηηήξην 
θαηαθύξσζεο  

- απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο γηα ηα πξνζθεξόκελα ήδε ησλ ηκεκάησλ β & γ, 
- απνθιεηζηηθά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο γηα ηα πξνζθεξόκελα είδε ησλ ηκεκάησλ 
α & δ.  
Η πξνκήζεηα αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ κεραλεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ πξνκήζεηα ελόο 

γεσξγηθνύ ειθπζηήξα, ελόο θαηαζηξνθέα θαη ελόο καραηξηνύ εθρηνληζκνύ ηα νπνία ζα ζπλεξγάδνληαη κε 
αζθάιεηα κε ηνλ γεσξγηθό ειθπζηήξα θαη ελόο θνξησηή-εθζθαθέα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ 
Γήκνπ Φηιηαηώλ 

Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζόλ ησλ 200.000,00 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%. 

Οη ππνςήθηνη  ππνβάιινπλ πξνζθνξά βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ δηαθήξπμε γηα ην 
ζύλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζόηεηαο ηεο πξνκήζεηαο ανά  τμήμα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο 
ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ.. σο θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο νξίδεηαη ε 08-01-2020, εκέξα Σετάρτη θαη ώξα 21:00 μ.μ. Μεηά ηελ 
παξέιαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην 
ζύζηεκα.  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ύςνπο 
1% ρσξίο ΦΠΑ, (1% επί ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλε πξν ΦΠΑ ηεο έθαζηεο νκάδαο γηα ηελ νπνία 
ππνβάιιεηαη πξνζθνξά από ηνπο ζπκκεηέρνληεο). 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 
ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα 
εγγξαθνύλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα (Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ. – Γηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr) 

Όιεο νη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ. Αληίγξαθα ηεο 
δηαθήξπμεο δηαηίζεληαη ζηνλ Γεκνηηθό Καηάζηεκα, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 8 Φηιηάηεο. Γηα θάζε πεξαηηέξσ 
πιεξνθόξεζε νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ από ώξα 08:00 έσο θαη ώξα 14:00 ζην 
Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ ηει.: 2664360166 - 181.(αξκόδηνο ππάιιεινο :θ. Χξήζηνπ Σσηήξην). 
Τν ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ. 
(www.promitheus.gov.gr) θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Φηιηαηώλ (www.filiates.gr) 
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