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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση
ελαστικών αυτοκινήτων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής επί του
συνόλου της κατηγορίας των ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις:
Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα
της παρ 9εδ.β του άρθρου 209.
Του Π.Δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία»
Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 2 του Ν.3852/2010 που αναφέρει τη διάθεση (ψήφιση)
πίστωσης και όσων αναφέρονται στο άρθρο 4 της διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 47.580,00€
πλέον ΦΠΑ 24% 11.419,20 € σύνολο 58.999,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έργο
χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του
Δήμου Σαλαμίνας και έχει εγγραφεί
στον
προϋπολογισμό έτους 2018, σε βάρος των Κ.Α 10-6671.004, 20-6671.007, 30-6671.004, 356671.004.
Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλα τα ζητούμενα είδη και τις
ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία
θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών.
Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η κατάρτιση των όρων έγινε με την αριθ.
175/2018 απόφ. Ο.Ε.,
Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που
εγκρίθηκαν με την ανωτέρω απόφαση Οικ. Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Σαλαμίνας, Κ. Καραμανλή &
Αμμοχώστου 1, Σαλαμίνα Αττικής , Τ.Κ 189 00, στις 12-6-2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και από
ώρα 11:00 πμ έως 11:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν
α. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν το εμπορικό
επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το τρέχον έτος του
διαγωνισμού και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 2513/1997
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και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες
χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε.
β. Οι νόμιμοι, ειδικά εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νομικών
προσώπων όπου στα φυσικά πρόσωπα η ειδική εξουσιοδότηση θα προκύπτει είτε με
θεωρημένη εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής είτε με ειδικό πληρεξούσιο.
γ. Συνεταιρισμοί.
δ. Ενώσεις προμηθευτών (ή κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή, έως την
ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:όπως
αναφέρονται στο άρθρο 14 της διακήρυξης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
το γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου στον 1ο όροφο.
Τηλέφωνο: για πληροφορίες: 213-2027433– Αρμόδιος Υπάλληλος: Μουτοπούλου Σοφία).
Η Δήμαρχος Σαλαμίνος
ΙΣΙΔΩΡΑ ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

