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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΙ ΧΙΟΝΙΟΥ»
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό
επαναληπτικό διαγωνισμό η προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ,
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» - «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΜΕ
ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗ
ΚΑΙ
ΜΑΧΑΙΡΙ
ΧΙΟΝΙΟΥ»
(CPV16700000-2), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 64.480,00 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται με το ποσό των 64.480,00€, από το ΠΔΕ ΥΠ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση
βαρύνει τον Κ.Α. 64-7131.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Φαρκαδόνας.
Ο κωδικός NUTS είναι EL611.
Η ΑΑΥ δια της οποίας διετέθη η πίστωση είναι η 236/10-4-2020.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 169-2020 και ώρα 15.00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους την 16-10-2020 και
ώρα 15.00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 20-10-2020 και ώρα 10.00
π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των
λοιπών τευχών από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά
και νομικά πρόσωπα που έχουν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ανέρχεται σε δύο τοις εκατό (2%)
επί της προϋπολογισθείσης αξίας, χωρίς τον φπα.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φαρκαδόνας στην
Φαρκαδόνα Τρικάλων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
Σπυρίδων Αγναντής

