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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 
(άνω των ορίων του Ν.4412/2016) 

 
 «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού και 

απορριµµατοφόρων οχηµάτων του Δήµου Μετσόβου» 
ΤΜΗΜΑ 1: ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

 

 
 

Συνολικός Προϋπολογισµός:  
107.000,00 €  

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και όλων των νόμιμων κρατήσεων) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΤΣΟΒΟ 
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Ο Δήµος Μετσόβου προκηρύσσει επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Δηµόσιο Ανοικτό Διαγωνισµό (µέσω της πλατφόρµας του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άνω των ορίων του Ν..4412/2016), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά, βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προµήθειας: «Προµήθεια 
µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού και απορριµµατοφόρων οχηµάτων του Δήµου Μετσόβου-
ΤΜΗΜΑ 1: Ελαστιχοφόρος Φορτωτής – Εκσκαφέας».  

Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων 
(CPV) : 43262100-8, 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τµχ Αξία  Σύνολο ΦΠΑ 24% Ολικό 

1 Ελαστιχοφόρος φορτωτής – 
εκσκαφέας 1 86.290,32€ 86.290,32€ 20.709,68€ 107.000,00€ 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  σε πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της. 
Ο Διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης: http:// www.promitheus.gov.gr / και  σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ν. 4412/2016 (Α΄ 147). σε ηλεκτρονικό φάκελο. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22-03-2022 και ώρα 15:00.  Μετά την 
παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Ηλεκτρονικό 
Σύστηµα. Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η :28-03-2022 και ώρα 10:00 
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες 
οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 

ΤΜΗΜΑ Είδος ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1 Ελαστιχοφόρος φορτωτής – εκσκαφέας 1.725,81 € 

Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά), συνεταιρισµοί 
και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της Διακήρυξης και του λοιπούς 
όρους συµµετοχής.  

Στο σύνολο των τευχών του διαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr και στον ιστότοπο του Δήµου Μετσόβου (https://dimosmetsovou.gr)  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο 
Δήµο Μετσόβου , 26563 60338  (Αρµόδιος Υπάλληλος: κ. Απόστολος Αθανασίου). 

 

Ο 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

 
 
 
 
 
 

ΤΖΑΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 


