
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αρ.πρωτ.: 665/2019 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ‘Η ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ)» 

 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ : 86.800,00 € με ΦΠΑ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
  

 

1. Ο Δήμος  Νεστορίου  Νομού Καστοριάς  προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 

τιμής , για την   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ‘Η ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ)»  ,  με εκτιμώμενη συνολική αξία   86.800,00 € , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

43/2018 μελέτη . 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια ενός (1) καινούργιου ελάστικοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή, που θα 

καλύψει τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας, και πιο συγκεκριμμένα των τμημάτων α) ύδρευσης – αποχέτευσης 

και β) καθαριότητας και πρασίνου. Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού 

Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων  CPV : 43262100-8  Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς . 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον 

ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, 

καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nestorio.gr.  Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι το 

αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, η αναθέτουσα αρχή παρέχει 

σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης  σύμβασης, συμπληρωματικές 

πληροφορίες.  

 Πληροφορίες  στο Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου Καστοριάς ( οικισμός Νεστορίου , οδός Δημοτική ) στα 

γραφεία της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών   ,   κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες( τηλ 2467052300 , 24673521, 

2467352323 Fax 2467031242 , email: nestokep@otenet.gr.)   Αρμόδιοι υπάλληλοι  Στέφανος  Μπούσιος και 

Αλεξάνδρα  Βραγγάλα  τηλ.: 2467352321 και 2467352323. 

3. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, 

προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014.  

5. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή. 

6. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  

7. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  01.04.2019, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα η 15:00:00. 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05.04.2019, ημέρα Παρασκευή  

και ώρα 10:00 π.μ. 

8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 

μέλη αυτών και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε 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 
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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. 

9. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να 

εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση. 

10. Το έργο χρηματοδοτείται από το  ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Κωδ. ΣΑΕ 055. 

11. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ. ανέρχεται στο ποσό 

των 1.400,00   ΕΥΡΩ και με ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

12. Ο συνολικός χρόνος παράδοσης ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες , από την ημερομηνία  

υπογραφής της σύμβασης. 

13. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο,  στην ιστοσελίδα www.nestorio.gr και 

αναρτάται στο πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr 
 

 

Νεστόριο  05/03/2019 

Ο Δήμαρχος Νεστορίου 

 

 

ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
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