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       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
   Προκηρύσσει  ανοικτό  δημόσιο  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 247.380,00€
(με τον Φ.Π.Α.)».
Κριτήριο  κατακύρωσης είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της  βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής  για τη συνολική ποσότητα του κάθε είδους
της αναφερόμενης προμήθειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά   είτε    για το σύνολο των  
υπό προμήθεια οχημάτων, είτε για ένα ή περισσότερα οχήματα , για το σύνολο ωστόσο
της  προκηρυχθείσας  ποσότητας  του  κάθε  είδους.  Σε  κάθε  περίπτωση,  επί  ποινή
αποκλεισμού,  η  προσφορά  θα  πρέπει  να  καλύπτει  υποχρεωτικά  το  σύνολο  της
προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους.

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού
Συστήματος  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  .  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 28-05-2019 και ώρα: 08:00π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06-06-2019 και ώρα: 15:00μμ.
Η Μελέτη (τεχνική έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός και

συγγραφή  υποχρεώσεων)  της  Δ/σης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄  της
διακήρυξης), αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. 

Η εγγύηση συμμετοχής  ορίζεται σε ποσοστό  2% επί της συνολικής εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, δηλαδή ποσό τριών χιλιάδων
εννιακοσίων ενενήντα  ευρώ (3.990,00€). 

Η εγγυητική επιστολή  συμμετοχής απευθύνεται στο Δήμο Βόλου.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από

το  Γραφείο  Προμηθειών  του  Δήμου  Βόλου,  Ταχυδρ.  Δ/νση  Πλατεία  Ρήγα  Φεραίου  1,
Τηλεφ.:2421350165, 2421350106 FAX 2421097610, και στην Ηλεκτρονική Δ/νση του Δήμου
Βόλου www  .  dimos  volos  .  gr  .

Η παρούσα υπογράφεται  σύμφωνα με την αριθ.  πρωτ.  8428/29-01-2015 απόφαση
Δημάρχου Βόλου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Βόλου.

                                
                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                        ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

                                   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 

http://www.dimosvolos.gr/
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