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Προκήρυξη 
Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την  σύναψη  Συμφωνίας Πλαίσιο  με

τίτλο: «Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2020-21».

           Ο Δήμαρχος του Δήμου Πρέβεζας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την σύναψη  Συμφωνίας Πλαίσιο  με τίτλο: «Επισκευή και 
Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας 2020-21».
           Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας με κωδικούς CPV: 50110000-9 & CPV: 34300000-0 
ανέρχεται σε  74.050,00 € χωρίς Φ.Π.Α. & 91822,00 € με Φ.Π.Α. Για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Πλαίσιο  έχει ληφθεί η 405/2020 απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης για την έγκριση της δαπάνης και την 
διάθεση της πίστωσης. (ΑΔΑ: ΨΡ08ΩΞΧ-Η1Ε) (20REQ006912768 2020-06-24).
       Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στο ένα (1) έτος  από την υπογραφή αυτής (με
δυνατότητα  παράτασης  για  6  επιπλέον  μήνες,  εφόσον  δεν  έχει  εξαντληθεί  το  σύνολο  του
προϋπολογισμού). 

Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται στις κάτωθι  κατηγορίες (ΟΜΑΔΕΣ):

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΜΑΔΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Χωρίς
ΦΠΑ

Με ΦΠΑ
24%

1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ <3,5 ΤΟΝΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Β

31550,00 39122,00

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΤ

28000,00 34720,00

3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΑΡΩΘΡΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ζ

14000,00 17360,00

4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η

500,00 620,00
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ΣΥΝΟΛΟ 74050,00 91822,00

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για μία ή περισσότερες ομάδες των επισκευών και
συντηρήσεων  των  οχημάτων,  όπως  αυτές  καθορίζονται  στην  υπ'  αριθμ.  02/2020  μελέτη  Δ/νσης
Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά  επί
ποινή αποκλεισμού, θα αφορά τις επισκευές και συντηρήσεις στο σύνολο τους, όπως περιλαμβάνονται
στην ομάδα ή τις ομάδες,  για τις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος. 

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
διαδικτυακής πύλης   www.promitheus.gov.gr       του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και  σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 15 της   αριθ.  56902/215/19.05.2017 ( ΦΕΚ 1924/2-6-2017 Τεύχος Β) απόφασης Υπ. Οικ. &
Ανάπτυξης. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 10-11-2020  ημέρα  Τρίτη. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16-11-2020  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  19:00
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:20-11-2020  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  10:00.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)  

μηνών   από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές 
δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Δεν απαιτείται κατάθεση  εγγυητικής επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-

πλαίσιο οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-
πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής 
αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, ή του τμήματος της συμφωνίας-πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, εφόσον η αξία της υπερβαίνει τα 
20.000,00 ευρώ, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής 
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται στο  100% της συμβατικής αξίας κάθε 
εκτελεστικής σύμβασης, μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της με την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Η δαπάνη θα βαρύνει  τους προϋπολογισμούς του Δήμου των  ετών 2020 &2021. 
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού 

μπορούν να ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι 6-11-2020 ημέρα Παρασκευή .  Οι 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται μέχρι την 10-11-2020  ημέρα  Τρίτη  εφόσον τα σχετικά 
αιτήματα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Η Παρούσα Προκήρυξη   Θα   αναρτηθεί  στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”  www.diavgia.gov.gr

και στο  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).     Παράλληλα θα αναρτηθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο. 
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Το σύνολο της παρούσας μετά των παραρτημάτων παρέχεται από την ιστοσελίδα του Δήμου
http://www.dimosprevezas.gr  

Η συμβατική σχέση των συμβαλλομένων διέπεται από τους όρους της  διακήρυξης 21090/30-
10-2020, τις     διατάξεις του  διατάξεις του  Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», του 
Ν3852/2010( ΦΕΚ 87 Α’) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών  (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), του N. 4555/18 
(ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'): [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                   

Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Γεωργάκος
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