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    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΤ ΕΛΚΤΣΗΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΣΟΚΟΠΣΙΚΟΤ ΒΡΑΧΙΟΝΑ» 

 

Ο Διμαρχοσ Δυτικισ Αχαΐασ 

Προκθρφςςει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με 

κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει   βζλτιςτθσ 

ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, για τθν προμικεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΤ 

ΕΛΚΤΣΗΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΣΟΚΟΠΣΙΚΟΤ ΒΡΑΧΙΟΝΑ».  

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των ογδόντα οκτϊ χιλιάδων μθδζν 

ςαράντα ευρϊ (88.040,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ 

ΦΠΑ: 71.000,00 €, ΦΠΑ: 17.040,00€). 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Δυτικισ Αχαΐασ. Η δαπάνθ 
για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τισ με  Κ.Α. 20-7131.0004 «Προμικεια Γεωργικοφ 
Ελκυςτιρα τρακτζρ» ποςοφ 70.000,00 € και Κ.Α. 20-7131.0005 ποςοφ 20.000€ «Προμικεια 
Χορτοκοπτικοφ Βραχίονα του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ» ςυνολικοφ φψουσ 88.040,00€ του 
προχπολογιςμοφ του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ, οικονομικοφ ζτουσ 2021. 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ενόσ (1) γεωργικοφ ελκυςτιρα και ενόσ (1) 
χορτοκοπτικοφ βραχίονα με πλαϊνό βραχίονα για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Διμου 
Δυτικισ Αχαΐασ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται 
ςτθν από 28/07/2021 μελζτθ τθσ υπθρεςίασ. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ 

Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) :  

16000000-5 και 16810000-6 «Γεωργικά Μθχανιματα» και «Μζρθ γεωργικϊν 

μθχανθμάτων» 

Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ Προμικειασ. 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ. 
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Η διαδικαςία  κα  διενεργθκεί με  χριςθ  τθσ  πλατφόρμασ  του  Εκνικοφ  υςτιματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..) µζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, τθν 10θ Νοεμβρίου 2021 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 

11.00 π.µ. (θμερομθνία αποςφράγιςθσ προςφορϊν). 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 4 θ Νοεμβρίου 2021 και ϊρα 

11.00 π.μ.  

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο 

Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ). 

Περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα δθμοςιευτεί ςτον Ελλθνικό Σφπο (ςφμφωνα με το 

άρκρο 66 του Ν. 4412/2016). 

Περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον 

ιςτότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 

Η Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 

διεφκυνςθ: https://ddachaias.gr/  

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι 

πφλθ του Ε..Η.ΔΗ..:  http://www.promitheus.gov.gr  όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΗΔΗ ζλαβε υςτθμικό Αφξοντα 

Αρικμό:138380 

Η  διενζργεια  του  διαγωνιςμοφ  διζπεται  από  τισ  ςχετικζσ  διατάξεισ  του  Ν.4412/2016  

*δθμόςιεσ ςυμβάςεισ  ζργων,  προμθκειϊν  και  υπθρεςιϊν-  προςαρμογι  ςτισ  οδθγίεσ  

2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ]. 

Δικαίωμα  ςυμμετοχισ  ςτον  διαγωνιςμό  ζχουν  όλα  τα  φυςικά  ι  νομικά  πρόςωπα και 

ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, που υποβάλλουν κοινι προςφορά. 

Ο  χρόνοσ  ιςχφοσ  των  προςφορϊν  είναι  για διάςτθμα ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ από τθν 

επομζνθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ (άρκρο 

97 ν. 4412/2016).  

Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμζνου  να  λάβουν  μζροσ  ςτο  διαγωνιςμό  πρζπει  να  

κατακζςουν  με  τθν προςφορά  τουσ  εγγφθςθ  ςυμμετοχισ  ποςοςτοφ  (2%) επί τθσ 

εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ  1.420,00€.  

Διάκεςθ εγγράφων – ςτοιχείων του διαγωνιςμοφ: 

Σο ςφνολο των τευχϊν του διαγωνιςμοφ κα βρίςκεται αναρτθμζνο ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ του Διμου https://ddachaias.gr/  όπου παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ 

πρόςβαςθ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτο Ε..Η.ΔΗ.. (www.eprocurement.gov.gr).  

 

Ο Διμαρχοσ Δυτικισ Αχαΐασ 

 

πυρίδων Ν. Μυλωνάσ 
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