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ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΣΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 

ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕΩ ΣΟΤ Ε..Θ.Δ.Θ. 

Ο Διμοσ Ζίτςασ προκθρφςςει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ, για 
τθν Παροχή υπηρεςιών ςυντήρηςησ και επιςκευήσ των οχημάτων και μηχανημάτων ζργων, Προμήθεια 
των αναγκαίων ανταλλακτικών, μικροανταλλακτικών για τα οχήματα και Μηχανήματα ζργων του 
Δήμου Ηίτςασ ζτουσ 2022. 

Η ςυνολικι αξία των υπθρεςιϊν επιςκευισ και ςυντιρθςθσ οχθμάτων και μθχανθμάτων του Διμου 
Ζίτςασ ανζρχεται ςτο ποςό των 42.838,13€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24% (αξία 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ: 53.119,28€). 

τοιχεία επικοινωνίασ ανακζτουςασ αρχισ: Διμοσ Ζίτςασ, Δ/νςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν, Σαχ. Δ/νςθ: Λ. 
Παςςαρϊνοσ 1 104, Σ.Κ. 45445, Ελεοφςα Ιωαννίνων, Σθλ. 2653360024, e-mail: vderveni@zitsa.gov.gr, 
Ιςτοςελίδα: www.zitsa.gov.gr 

1) Κωδικοί CPV: 50100000-6 «Τπθρεςίεσ επιςκευισ, ςυντιρθςθσ και παρεπόμενεσ υπθρεςίεσ για 
οχιματα και ςυναφι εξοπλιςμό» και 34300000-0 «Μζρθ & εξαρτιματα για αυτοκίνθτα, οχιματα και για 
τουσ κινθτιρεσ τουσ», 50112000-3, 50114000-7, 50112110-7, 50112120-0, 50116100-2, 50433000-9, 
50116500-6, 50112300-6, 50116000-1. 
2) Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθν   
θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Διμου www.zitsa.gov.gr 
3) Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν επιτρζπεται θ επίδοςθ αντιπροςφορϊν, εναλλακτικϊν 
προςφορϊν και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

4) Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ: το διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί όςοι νόμιμα κατζχουν τθν άδεια για 
άςκθςθ δραςτθριότθτασ ςυναφι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ υπθρεςίασ, και να δφνανται να 
παρζχουν εχζγγυα άρτιασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

5) Τποβολή προςφορών: Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά 
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΕΗΔΗ), ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και 
ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα με αρ. 
64233/08.06.2021 (Β’ 2453/2021) Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και 
Επικρατείασ, ωσ εξισ: 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολήσ προςφορών: 25/10/2022 θμζρα Σρίτθ και ϊρα  
16:00μ.μ.. 

Θμερομηνία αποςφράγιςησ προςφορών (Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ): Σθν τζταρτθ εργάςιμθ θμζρα    μετά 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και ςυγκεκριμζνα 31/10/2022, θμζρα Δευτζρα 
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και ϊρα 11:00 π. μ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει θ δυνατότθτα  
υποβολισ προςφοράσ ςτο φςτθμα. 

6) Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) μηνών από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. 

7)  Γλώςςα ςφνταξησ προςφορών: Ελλθνικι. 

8) Χρηματοδότηςη: Η δαπάνθ κα καλυφκεί από ιδίουσ πόρουσ του Διμου Ζίτςασ και κα 
βαρφνει τον προχπολογιςμό του ζτουσ 2022. 

9) Διάρκεια φμβαςησ: Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ και ζωσ 
31/12/2022. 

10) Εγγυήςεισ: Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ορίηεται ςε ποςοςτό 2,00% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ 
χωρίσ Φ.Π.Α. για κάκε ομάδα ι υποομάδα, όπωσ αναλφεται ςτο άρθρο 2.2.2.1 τησ Διακήρυξησ.  Η 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό 4,00% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ 
τθσ ςφμβαςθσ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά 
τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου. 

11) Προδικαςτική Προςφυγή: Προςφυγι μπορεί να υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

12) Δημοςιεφςεισ: Σο ςυνολικό κείμενο τθσ διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. και 
το Ε..Η.ΔΗ.. (www.promitheus.gov.gr), κακϊσ και ςτο portal του Διμου www.zitsa.gov.gr, ενϊ θ 
παροφςα περίλθψθ κα αναρτθκεί ςτθ Διαφγεια. 

 

 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

 

Ο ΔΘΜΑΡΧΟ 

 

 

 

ΠΛΙΑΚΟ ΜΙΧΑΘΛ 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.zitsa.gov.gr/
ΑΔΑ: 92ΜΜΩΡΓ-ΘΟΤ


		2022-10-10T13:46:36+0300
	PARASKEVI DERVENI


		2022-10-10T13:53:47+0300
	Athens




