
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ 
ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΤ 

Αρ. Πρωτ.: 4098/28-05-2020 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΗ»  

 
Ο Δήμαρχοσ Δομοκοφ 

 
προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ 
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ, για τθν 
ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ, 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΗ», προχπολογιςμοφ 70.000,00 
ευρώ με το Φ.Π.Α. 
 
1. Αναθζτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ: 
Ανακζτουςα αρχι: ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΤ 
Είδοσ ανακζτουςασ αρχισ: Ο.Σ.Α. 
Οδόσ: ΠΛΑΣΕΙΑ ΜΟΤΩΝ 1 
Σαχ.Κωδ.: 35010 
Σθλ.: 2232022385 
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Kεφαλάσ Κυριαηισ 
Telefax: 2232023012 
E-mail: k.kefalas@domokos.gr 
Ιςτοςελίδα: www.domokos.gr 
 
2. Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθ 
διεφκυνςθ διαδικτφου: www.domokos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν επίςθσ να λάβουν 
γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ από το γραφείο Προμθκειϊν(Θζμιδοσ και Γ. Ρίτςου 1, 
Δομοκόσ), κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Μποροφν επίςθσ να λάβουν αντίγραφα 
αυτϊν με δαπάνεσ και φροντίδα τουσ. 
 
3. Κωδικόσ CPV: 30192110-5,30197630-1, 30200000-1,48600000-4, 30232110-8,30230000-0, 
30211000-1 
 
4. Περιγραφή τησ δημόςιασ ςφμβαςησ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΗ.(11/2020 μελζτθ του Σμιματοσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
Διμου Δομοκοφ) 
 
5. Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
 
6. Χρόνοσ παράδοςησ προμήθειασ: Ο ανάδοχοσ κα πραγματοποιεί παραδόςεισ ςφμφωνα με 

τθν παραγγελία του Διμου, μετά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και εντόσ ενόσ (1) 

μινα από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Σμιματοσ Προμθκειϊν ςτα ςθμεία που κα υποδείξει 

ο Διμοσ (ςτα γραφεία ι ςτθν αποκικθ κάκε Τπθρεςίασ) και ςφμφωνα τισ διατάξεισ του 

Ν.4412/2016 κακϊσ και τουσ τυχόν ειδικοφσ όρουσ που κα περιλθφκοφν ςτθν ςφμβαςθ. Σα 

ζξοδα μεταφοράσ ςτο ςθμείο που κα υποδείξει θ υπθρεςία για τθν προςκόμιςθ των ειδϊν, 

βαρφνουν τον ανάδοχο. Οι εντολζσ των παραγγελιϊν κα αποςτζλλονται με Fax ι eMail, ςτον 

προμθκευτι.  

Η παράδοςθ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί ζωσ τθν 31/12/2020. 
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7. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ:  
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 
εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 
προςφοράσ.  
3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

  
8. Τποδιαίρεςη ςε τμήματα: Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό μποροφν να υποβάλλουν 
προςφορά είτε για όλεσ είτε για μεμονωμζνεσ ομάδεσ, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ για το 
ςφνολο των ποςοτιτων τθσ κάκε ομάδασ. 
 
9. Παραλαβή προςφορών – διεξαγωγή διαγωνιςμοφ: Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
παραλαβισ των προςφορϊν ςτον διαγωνιςμό και διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, ορίηεται θ 
10η του μηνόσ Ιουνίου 2020 ημζρα Σετάρτη και ϊρα 11:00 π.μ.. Ο διαγωνιςμόσ κα 
διενεργθκεί ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα του Διμου Δομοκοφ(Πλ. Μουςϊν 1, Δομοκόσ), 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα 
ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ. 
 
10. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: (180) θμερολογιακζσ θμζρεσ 
 
11. Γλώςςα ςφνταξησ προςφορών: Ελλθνικι 
 
12. Χρηματοδότηςη: Η δαπάνθ κα βαρφνει τουσ Κ.Α. 10.6266.0001, 10.6266.0002, 
10.6266.0003, 10.6266.0004, 10.6266.0005, 10.6266.0012 του ζτουσ 2020  
 
13. Ενςτάςεισ: ε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ 
προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ 
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Η 
ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται 
μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΉΜΔΉ ι 
τθν αποςτολι τθσ πρόςκλθςθσ, κατά περίπτωςθ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν 
 
14. Δημοςιεφςεισ: Σο ςυνολικό κείμενο τθσ διακιρυξθσ αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗ 
(www.promitheus.gov.gr) και ςτο site του Διμου: www.domokos.gr. Η προκιρυξθ 
δθμοςιεφεται ςε μία (1) τοπικι εφθμερίδα. 
 
 

Ο Δήμαρχοσ Δομοκοφ 
 
 

ΛΙΟΛΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
 

http://www.domokos.gr/
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