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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Δήμαρχος Ωρωπού διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ενός πυροσβεστικού οχήματος ελαφρού 

Τύπου (4Χ4) χωρητικότητας 500 λίτρων νερού με αυτόνομο πυροσβεστικό 

συγκρότημα και εκχιονιστική λεπίδα και τριών (3) καινούργιων χωματουργικών 

μηχανημάτων ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή, ενδεικτικού τύπου JCB 3CX ή 

ισοδύναμου, με λεπίδα εκχιονισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 274.370,97€ πλέον 

65.849,03€ για αξία ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 340.220,00€.  

Ταξινόμηση κατά CPV: 43262000-7 και 34144210-3 - Κωδικός NUTS GR300. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη του αντικειμένου της προμήθειας στην έδρα του 

Δήμου Ωρωπού έτοιμα προς λειτουργία, με πλήρη εξοπλισμό, σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει 

τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Εξαιρείται ο μήνας Αύγουστος 

από το συμβατικό χρόνο παράδοσης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, η οποία συμμορφώνεται και είναι 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Χαλκουτσίου 50 

Τ.Κ.: 190 15 Ωρωπός 

Πληροφορίες: ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΛΑΤΣΑΣ 

Τηλ. Επικ.: 2295-3-20337 

Fax: 2295-3-20328 

E-mail: ty@3034.syzefxis.gov.gr 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

ΑΔΑ: ΩΠΓΜΩ0Π-23Β 

ΚΗΜΔΗΣ_ΑΔΑΜ: 17PROC002508716  

Ωρωπός, 29-12-2017 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 29543/29-12-2017 

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 51645 

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 274.370,97€ 

ΜΗ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 

πυροπροστασίας με την με αριθμό 103/2015 

Απόφαση του ΔΣ & Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 

πυροπροστασίας 

CPV: 43262000-7 / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

CPV: 34144210-3 / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
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αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της μελέτης σύμφωνα με 

τα άρθρα 5 και 86 του Ν. 4412/2016.  

Οι τιµές προσφοράς από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα δίδονται σε ευρώ ανά μονάδα 

(προσφερόμενη τιμή μονάδος) σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται 

στο Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

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

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
29/12/2017 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
05/01/2018 

Ημερομηνία Δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 29/12/2017 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στον Εθνικό / Τοπικό τύπο  
Μέχρι τις 

06/01/2018 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
22/01/2018 

και ώρα 15:00 

 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

05/02/2018 

και ώρα 15:00 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
12/02/2018 

και ώρα 10:00 

…………π.μ 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο (αρχικής και τυχούσας επαναληπτικής 

διαγωνιστικής διαδικασίας) θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή 

της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν 

κοινή προσφορά οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, θα πρέπει να υποβάλλουν 

προσφορά για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα τμήματα, υπό τους όρους που 

περιγράφονται στα τεύχη του διαγωνισμού, σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής 

προσφοράς που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης.   

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού.  

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

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 

ανέρχεται σε περίπτωσης υποβολής προσφοράς και για τα 2 τμήματα της μελέτης στο ποσό των 

Πέντε Χιλιάδων Τετρακόσια Ογδόντα Επτά Ευρώ και Σαράντα Δύο Λεπτά (5.487,42€). Σε 

περίπτωση υποβολής προσφοράς μόνο για το τμήμα Ι ή μόνο για το τμήμα ΙΙ, το ύψος της 

εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α Ν. 4412/2016) σύμφωνα με το 

άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 7 μήνες (210 ημέρες) 

από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού (μελέτη, διακήρυξη και έντυπα οικονομικών προσφορών) 

θα βρίσκονται αναρτημένα www.oropos.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης 

πρόσβαση καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στην τεχνική υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ – Λεωφ. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 50 – 

ΩΡΩΠΟΣ Τ.Κ.: 190 15, Πληροφορίες: Στ. Λάτσας, Ηλ/γος Μηχ/κος – τηλ.: 2295-3-20337 – φαξ: 

2295-3-20328 – email: slatsas@3034.syzefxis.gov.gr / ty@3034.syzefxis.gov.gr  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 

ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ  
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