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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  ΔΙΕΘΝΟΥΣ   Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ   Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ   

 Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
 για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ,

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 948.000,00€   πλέον Φ.Π.Α. 24 %»

Ο Δήμαρχος Τανάγρας διακηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΤΑΝΑΓΡΑΣ»,  συνολικού  ενδεικτικού  προϋπολογισμού
948.000,00€   πλέον Φ.Π.Α. 24 %, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί  με κριτήριο
κατακύρωσης   της   πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,
μόνο βάσει  της τιμής.

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr. σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  αναλυτική
διακήρυξη.
 Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα της ΕΕ : 15/06/2020

 Ημερομηνία  ανάρτησης  της  διακήρυξης  στη  διαδικτυακή  πύλη  του
ΕΣΗΔΗΣ: 23/06 /2020

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  23/06/2020 και ώρα 09:00 πμ .

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/07/2020 και ώρα
13:00.

 Ημερομηνία αποσφράγισης  προσφορών:  τέσσερις  (4)  εργάσιμες ημέρες μετά
την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  μέσω  της  διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι : η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών
αποκατάστασης  έκτακτων  βλαβών  και  προληπτικής  συντήρησης  μηχανολογικού
εξοπλισμού  του  Δήμου  Τανάγρας,  συμπεριλαμβανομένων  των  απαραίτητων
ανταλλακτικών για 24  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΤΞ1ΩΗΒ-ΓΧ3



Ολες οι απαραίτητες εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στην μελέτη της Υπηρεσίας η
οποία  είναι  συνημμένη  στην   αναλυτική  διακήρυξη  και  αποτελεί  αναπόσπαστο
μέρος αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) .

Ολες οι απαραίτητες εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στην μελέτη της Υπηρεσίας η οποία

είναι  συνημμένη  στην  παρούσα  πρόσκληση  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  αυτής

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) . 

Οι  προς  εκτέλεση  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων : 

CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 50110000-9 Υπηρεσίες  επισκευής  και  συντήρησης
μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στην παρούσα
διαδικασία  υποβάλλοντας  προσφορά  για  το  σύνολο  των  παρεχομένων
υπηρεσιών 

Φορέας χρηματοδότησης  της  παρούσας σύμβασης είναι   ο  Δήμος Τανάγρας .  Η
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα  βαρύνει  τους    κωδικούς 02.10.6263.01,
02.20.6263.01,  02.25.6263.01,  02.30.6263.02,  02.35.6263.02,  02.70.6263.01  του
προυπολογισμού οικονομικού έτους  2020 και τους αντίστοιχους των οικονομικών
ετών 2021 και 2022 

Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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 δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές  σημειώσεις  του  σχετικού  με  την  Ένωση  Προσαρτήματος  I  της  ως  άνω
Συμφωνίας, καθώς και 

δ)  σε  τρίτες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην  περίπτωση  γ΄  της  παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24)
μηνών από την υπογραφή της .  Ο Δήμος διατηρεί  το δικαίωμα να παρατείνει
μονομερώς  τη  σύμβαση  έως  της  εξαντλήσεως  του  ύψους  του  ενδεικτικού
προϋπολογισμού, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και μέχρι την ανάδειξη
νέου μειοδότη.

ΑΔΑ: ΩΤΞ1ΩΗΒ-ΓΧ3



Κάθε  προσφορά  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  εγγύηση  συμμετοχής  στο
διαγωνισμό, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης
δαπάνης, εκτός Φ.Π.Α., σύµφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες,
μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Προσφορές  θα  υποβληθούν  σύμφωνα  με  την  αναλυτική  διακήρυξη.

 Προσφυγές μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο
άρθρο  3.4 της αναλυτικής διακήρυξης. 
 
Οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα
τεύχη  του  διαγωνισμού  επισκεπτόμενοι  την  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Τανάγρας
www.tanagra.gr,  καθώς  και  την  επίσημη  πλατφόρμα  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr. Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου Τανάγρας, Διεύθυνση: Πλατεία Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1,
32009,  Σχηματάρι  Βοιωτίας.  Τηλέφωνο:  2262351143,  2262351142,  2262351135,
Fax:  2262351117,  Πληροφορίες:  κ.  Καναβάκη  Μαρία,  e-mail:  :
m.kanavaki@gmail.com
 Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3861/2010 και  θα δημοσιευθεί Τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και
Ν. 3548/2007.  Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ
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