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για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια με τίτλο 
Προμήθεια φορτηγού με αρπάγη

Ο Δήμαρχος  Τανάγρας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές  με  τίτλο  «Προμήθεια  φορτηγού  με  αρπάγη»,  συνολικού  ενδεικτικού
προϋπολογισμού 204.600,00  € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

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 ανάρτησης της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ : 12/4/2021
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 12/4/2021 και ώρα 10:00.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 28/4/2021 και ώρα 13:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 6/5/2021 και ώρα 10:00.

Αντικείμενο ανάθεσης είναι η προμήθεια υλικών ύδρευσης θα χρησιμοποιηθούν για την
συντήρηση και επισκευή του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στο σύνολο των οικισμών του
Δήμου, αλλά και στην επέκταση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης. :

Αναλυτικότερα,  οι  προδιαγραφές της προμήθειας αναλύονται στην τεχνική έκθεση,  τις
τεχνικές  προδιαγραφές,  τη  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  και  τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.
Η ανωτέρω προμήθεια εντάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς :

CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα

Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  το  Υπουργείο  Εσωτερικών
(σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 64403/5.10.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, όπως αυτή
τροποποιήθηκε  με  την  υπ.  αριθμ.  68484/16.10.2020  απόφαση  του  ιδίου,  Κωδ.  ΣΑ
2017ΣΕ05500010) και ο Δήμος Τανάγρας. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. :
02.64.7131.09 (για το ποσό των 136.200,00 ευρώ) και 02.30.7131.09 (για το ποσό των 68.400,00
ευρώ) σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  και,  σε  περίπτωση  ενώσεων
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
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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, 

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.1

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, το
ύψος της οποίας ορίζεται  σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης για κάθε ομάδα
ειδών, 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.

Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τις 28/4/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
Τα  σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,  έως  και  την

19/4/2021 και  απαντώνται  αντίστοιχα  στο  δικτυακό  τόπο  του  διαγωνισμού  μέσω  της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται  από
εγγεγραμμένους  στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από  εκείνους  που  διαθέτουν
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και
απαραίτητα  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι  ψηφιακά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Αιτήματα  παροχής  πληροφοριών  που  υποβάλλονται  εκτός  των  ανωτέρω  προθεσμιών  δεν
εξετάζονται.

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Περγάλιας
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