
 

 

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Παιανία 10/12/2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             Αριθμ. πρωτ.:16472 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο Δήμαρχος Παιανίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής ανάθεσης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016  για την «Προμήθεια 

μηχανημάτων έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού του δήμου Παιανίας» με χρόνο παράδοσης 

δυο (2) μηνών, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. Μελέτη:30/2019 της Τ.Υ. του Δήμου, και την υπ΄ αρ. 

Διακήρυξη 16471/2019 Προϋπολογισμού 116.312,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με σφραγισμένες 

ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης:  

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής  
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της 

Διακήρυξης(Μελέτη) ως εξής: για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ή και 

ξεχωριστά για κάθε μηχάνημα έργου της ανωτέρω προμήθειας(ή φορτωτής – εσκαφέας ή κύλινδρος 

αυτοκινούμενος με δόνηση). 

 

CPV: 43262100-8 και 43240000-7. 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην Ελληνική γλώσσα  τα οριζόμενα στην διακήρυξη 

δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή 

αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη   www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αριθμό συστήματος 82576 και 82577 με ημερομηνία δημοσίευσης την Παρασκευή 

13/12/2020 και ώρα 09:00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη 

09/01/2020 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι, Τετάρτη   

15/01/2020 και ώρα 10:00 π.μ.. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δυο τοις εκατό   (2%) επί του ποσού του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού που θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος, χωρίς το Φ.Π.Α.. 

                    Στοιχεία αναθέτουσας αρχής - Πληροφορίες : 

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

Α.Φ.Μ. 997727390 Δ.Ο.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

Διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 38α, Παιανία 

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 20 30 721 

Αρμόδιος υπάλληλος : Βασιλείου Διονύσιος 

Fax: 210 66 47 317 

e-mail: basiliou@0155.syzefxis.gov.gr 

  

 

 

 

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ     

   ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/


ΑΔΑ: Ω8ΣΣΩΞ9-ΠΡΖ
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