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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Γαστούνη      20 /05 /2021 

 

ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 5596 

ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Διεύθυνση: ισίνη & Υαλκιοπούλοσ, 27300 Γαστούνη  
Πληρ.: ΕΙΡΗΝΗ ΜΩΡΑΪΣΗ  

Σηλ: 2623360773/ Fax: 2623032839  
E-mail:dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr  

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΕΡΓΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΚΚΑΦΕΑ-

ΦΟΡΣΩΣΗ » ππογπάμμαηορ ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ  ζηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ : «H ηοπική 

ανάπηςξη και η πποζηαζία πεπιβάλλονηορ» 

 

Ο Γήκαξρνο Πελεηνύ πξνθεξύζζεη εζληθό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό κε αλνηθηή δηαδηθαζία γηα ηελ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΕΡΓΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΚΚΑΦΕΑ-

ΦΟΡΣΩΣΗ » » ππογπάμμαηορ ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ  ζηον Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ : «H ηοπική 

ανάπηςξη και η πποζηαζία πεπιβάλλονηορ» 

Δλδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 111.600,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24 %.Η πξνκήζεηα  ρξεκαηνδνηείηαη από ην πξόγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟ 

ΙΙ ζην ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ  «H ηνπηθή αλάπηπμε θαη ε πξνζηαζία πεξηβάιινληνο»». 

Η παξνύζα ζύκβαζε πεξηιακβάλεη: 

Κσδηθόο CPV Πεξηγξαθή πξνκήζεηαο Μνλάδα 

κέηξεζεο 

Πνζόηεηα 

43200000-5 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΔΡΓΟΤ ΣΤΠΟΤ ΔΚΚΑΦΔΑ-

ΦΟΡΣΩΣΗ   

Σεκ. 1 

 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ηεο 

πξνκήζεηαο όπσο απηό αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηα ηεύρε ηεο κειέηεο . 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ηηκήο 

 

Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ   Γεκνζίσλ   πκβάζεσλ   (Δ..Η.ΓΗ..) κέζσ    ηεο    δηαδηθηπαθήο   πύιεο 

www.promitheus.gov.gr 
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ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟ Κ.Η.Μ.ΓΗ.. 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

21-05-2021 21/5/2021 15/6/2021 και ώπα 

11.00 π.μ. 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθόκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ 

Δ..Η.ΓΗ.. :http://www.promitheus.gov.grθαη  έιαβε πζηεκηθό Αύμνληα Αξηζκό: 132897 

 

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ. πγθεθξηκέλα, ε απνζθξάγηζε ζα γίλεη ζηηο  

από ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, όπσο απηή 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 221 § 1 ηνπ Ν.4412/2016. Η θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο ζα γίλεη κε 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Πελεηνύ. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνινηεο 

πξνκήζεηαο . Αληηπξνζθνξά, ελαιιαθηηθή πξνζθνξά ή πξνζθνξά ππό αίξεζε δελ γίλεηαη δεθηή. 

Η  εγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζην δηαγσληζκό θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 2% επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο 

ηεο ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ.  

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγύεζεο ζπκκεηνρήο πνπ 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 2% ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Περιγραυή προμήθειας Ποσό Εγγσητικής 
σσμμετοτής 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΕΡΓΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΚΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΣΩΣΗ 1.800,00 € 

 

Η διάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (6) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο. 

Η παπάδοζη ησλ εηδώλ ζα γίλεηαη κε επζύλε, κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή.  

Σόπνο παξάδνζεο:  Γαζηνύλε  

 Ο Γήκνο Πελεηνύ, σο αλαζέηνπζα αξρή, πξνζθέξεη ειεύζεξε, πιήξε, άκεζε θαη δσξεάλ  

ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 

πξνθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗ. πγθεθξηκέλα, ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Πελεηνύ   https://dimos-pineiou.gr/ 

πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα απαηηνύκελα 

δηθαηνινγεηηθά, παξέρνληαη ην αξγόηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  

ππνβνιήο πξνζθνξώλ. Σα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, κε ρξήζε ηεο 

πιαηθόξκαο ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. 

ηοισεία επικοινωνίαρ:  

Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ– Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 

Σειέθσλν:   2623360776 
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E-mail:   dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr(αξκ.ππάιιεινο:  ΜΩΡΑΪΣΗ ΔΙΡΗΝΗ). 

ηοισεία αναθέηοςζαρ απσήρ:  

Γήκνο Πελεηνύ 

Σειέθσλν:  2623360773 

Γ/λζε δηαδηθηύνπ:http://www.dimospineiou.gov.gr/ 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΗΝΕΙΟΥ  
 
 
 
 
 
 

ΑΝΔΡΕΑ Π.ΜΑΡΙΝΟ 
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