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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο Δήκαξρνο πάξηεο
Πξνθεξύζζεη πλνπηηθό Δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάζεζε ηεο
ππεξεζίαο θαη πξνκήζεηαο κε ηίηιν «πληήξεζε νρεκάησλ, κεραλεκάησλ θαη δηθύθισλ ηνπ
Δήκνπ πάξηεο -Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ» (CPV 50112000-3 34913000-0 34350000-5),
ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 74.400,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α 24% θαη θξηηήξην
γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά,
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο.
Ο πλνπηηθόο Δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ 15 Ινπλίνπ 2021, εκέξα Σξίηε ζην Δεκνηηθό
Καηάζηεκα Δήκνπ πάξηεο (αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ) - Κεληξηθή
Πιαηεία πάξηεο, ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
νξίδεηαη ε 11:00 πκ.
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ παξόληα δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή ελώζεηο
απηώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 25 παξ. 1 ηνπ Ν.4412/2016, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα
από ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα κε δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο
αλάζεζεο. Εηδηθόηεξα, όζνλ αθνξά ηεο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ
θαη δηθύθισλ νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ αληίζηνηρε άδεηα ιεηηνπξγίαο
ζπλεξγείνπ.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη είηε γηα ην ζύλνιν (όιεο ηηο νκάδεο) ή κέξνο (κία ή
πεξηζζόηεξεο νκάδεο) όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην ηηκνιόγην ηεο ππ΄ αξηζκ. 4/2021
κειέηεο ηεο Δ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Υσξνηαμίαο, Τπεξεζίαο Δόκεζεο θαη
Πεξηβάιινληνο.
Tα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο:
α) ην ΚΗΜΔΗ www.eprocurement.gov.gr β) ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ πάξηεο www.
sparti.gov.gr ζε επεμεξγάζηκε κνξθή, όπνπ παξέρεηαη ειεύζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ
ειεθηξνληθή πξόζβαζε.
Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκό ζα παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από ηελ
αξκόδηα
ππάιιειν
Καιθεηαλίδνπ
Υξηζηίλα
(ηει.
2731361118
/
email
x.kalketanidoy@1504.syzefxis.gov.gr).
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