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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΡΙΣΜΕΝΩΝ 

ΦΟΡΤΗΓΩΝ» 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ  

Προκηρύσσει  ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας 

-τιμής , για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ»  συνολικής προϋπολογισθείσης 

αξίας με Φ.Π.Α. 147.200,00 €. Η χρηματοδότηση της Προμήθειας προέρχεται από το Υπουργείο 

Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), με το ποσό των 110.000,00€ και το υπόλοιπο ποσό των 

37.200,00€ χρηματοδοτείται από τακτικά έσοδα (ιδίους πόρους) του Δήμου Κιλελέρ. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , με καταληκτική 

ημερομηνία  υποβολής προσφορών την 27/08/2018 και ώρα 13.00 μ.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013, όπως ισχύει. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών  θα γίνει 

την 31/08/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.  

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η  Ελληνική . 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα μόνο ή και για τα δύο φορτηγά. 

Χρόνος εκτέλεσης Προμήθειας: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα(30) ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του 

Δήμου Κιλελέρ, που ανέρχεται στο ποσό των (1.187,09) χιλίων εκατόν ογδόντα επτά  Ευρώ και εννέα 

λεπτών αν κατατίθεται η προσφορά για το ένα φορτηγό ή στο ποσό των (2.374,18) δύο χιλιάδων 

τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών , αν κατατίθεται η προσφορά και για τα 

δύο φορτηγά.  

Η παρούσα προκήρυξη  θα δημοσιευτεί, στον τοπικό τύπο, σε μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού,  

θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kileler.gov.gr), στον Ιστότοπο του προγράμματος 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr και στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ :www.promitheus.gov.gr  

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο   βαρύνει τον Ανάδοχο.  

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το  Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου Κιλελέρ, τηλ. 2413507224 – FAX: 2410921868 ή ηλεκτρονικά στο Email: 

dimoskileler@kileler.gov.gr και  promitheies@kileler.gov.gr  

Τα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.   
                                                                                   

                   Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΙΛΕΛΕΡ 
 

   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ             
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