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Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
για την
«Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού για την ενίσχυση των
τεχνικών υποδομών του Δήμου Λειψών»
Ομάδα 4: Ημιφορτηγό 4×4 ανοικτού τύπου, μονής καμπίνας, καινούριο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο Δήμαρχος Λειψών
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν.4608/2019 “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες
διατάξεις” (Α' 66)
 του ν. 4609/2019 “Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής
Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις” (Α' 67)
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 Την παρ. 6 του άρθρου 26 ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» σύμφωνα με την οποία «Στις ειδικές
περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να
προσφεύγουν σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό.»
 Της περ. γ’ της παρ. 2 άρθρ. 32 ν. 4412/2016 σύμφωνα με την οποία « Η διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:... α) εάν, ύστερα
από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε
καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται
σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της…»

 της αρ. 63/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λειψών περί προσφυγής στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, συγκρότησης επιτροπής
διαπραγμάτευσης.
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την Ομάδα 4: Ημιφορτηγό
4×4 ανοικτού τύπου, μονής καμπίνας, καινούριο, της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων
έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού για την ενίσχυση των τεχνικών υποδομών του Δήμου
Λειψών».
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , α/α συστήματος: 101691
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ:
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών:
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών:
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:

06/11/2020
17/11/2020 και ώρα 15:00
17/11/2020 και ώρα 15:00
24/11/2020 και ώρα 11:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η χρηματοδότηση της σύμβασης είναι από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Πρόσκληση Ι και από
ιδίους πόρους. Αναλυτικότερα:
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΣΟ (€)
ΚΑ οικ. Έτους 2020
ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010
32.400,00€ 60-7131
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.600,00€ 60-7131
ΣΥΝΟΛΟ
35.000,00€
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΚΑ: 60-7131 «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Λειψών.
Η προμήθεια για την ομάδα 4 είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσιες είκοσι
πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (28.225,81€) χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ
(35.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναλυτικά
α/α
ομάδας

4

Περιγραφή Υλικού
Ημιφορτηγό 4×4
ανοικτού τύπου,
μονής καμπίνας,
καινούριο.

Τιμή
Μονάδα
Ποσότητα Μονάδας
Μέτρησης
(€)
Τεμάχιο

1

Σύνολο (€)

28.225,81

28.225,81

ΣΥΝΟΛΟ

28.225,81

Φ.Π.Α. (24%)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.774,19
35.000,00

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Η παρούσα αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού για την
ενίσχυση των υποδομών του Δήμου Λειψών.
Συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια των ειδών που υποδιαιρούνται στις παρακάτω ομάδες και
κατατάσσονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
α/α
ομάδας
4

Περιγραφή Υλικού
Ημιφορτηγό 4×4 ανοικτού τύπου, μονής
καμπίνας, καινούριο.

Μονάδα
Ποσότητα
Μέτρησης
Τεμάχιο

1

CPV
34131000-4

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής ανά ομάδα.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
επισυνάπτονται στην πρόσκληση και συγκεκριμένα στη μελέτη στο Παράρτημα Ι΄ της αριθμ. 1389/3-72020 διακήρυξης (20PROC006970786), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Στην παρούσα δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης.
Η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και απαιτήσεις

της αριθμ. 1389/3-7-2020 διακήρυξης

(20PROC006970786).

Ο Δήμαρχος Λειψών
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