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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σκύρος, 27-6-2022
Αρ. Πρωτ.: 3218

Ο Δήμαρχος Σκύρου
προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
προμήθεια ενός πολυμηχανήματος με τηλεσκοπικό καταστροφέα χόρτων, του Δήμου
Σκύρου προϋπολογισμού 285.200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Χώρα Σκύρου ,Ταχ.Κωδ: 34007
Τηλ: 2222350322.
E-mail: dimoskirou@0888.syzefxis.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.skyros.gr
Κωδικός NUTS: GR 642
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.skyros.gr.
3. Κωδικός CPV: 34144000-8
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης
«Προμήθεια πολυμηχανήματος με τηλεσκοπικό καταστροφέα χόρτων », εκτιμώμενης αξίας
230.000,00 € πλέον ΦΠΑ 55.200,00 €, σύνολο 285.200,00 €
5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές
6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει
τους επτά (7) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην Διακήρυξη .
8. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
9. Χρόνος, Τόπος, Γλωσσά υποβολής των προσφορών.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, (συστημικός αριθμός : 161997) σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 1/8/2022 ώρα λήξης 20.00 μμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 3/8/2022 ώρα 10:300 π.μ
Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 10 μήνες
11. Εγγυήσεις.

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό
των 4.600,00 ευρώ.
12. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι από το
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με το ποσό των 230.000,00 € και ο Δήμος Σκύρου με το
υπόλοιπο ποσό .
13. Ενστάσεις – προδικαστικές
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του
Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα
(Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».
14. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 24-62022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΑΥΡΙΚΟΣ

