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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»
με Συνοπτική Διαδικασία με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 74.400 € Ευρώ με ΦΠΑ
Είδος Αναθέτουσας Αρχή

Δήμος Ζακύνθου - Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ

Κύρια Δραστηριότητα
Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Αναθέτουσας Αρχής

74.400,00 € Ευρώ με ΦΠΑ

Προϋπολογισμός σύμβασης

Συνοπτικός σύμφωνα με τον 4412/16

Τύπος Διαγωνισμού
Ταξινόμηση βάση CPV

34144212-7
Είδος σύμβασης

Διάρκεια
Χρηματοδότηση
(προέλευση)
Κ.Α

Προμήθεια
15 ημερολογιακές ημέρες
34.400,00 ΣΑΤΑ
40.000,00 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
30.7132.001

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης,
στην ιστοσελίδα: www.zakynthos.gov.gr/
σε : Διαύγεια / Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. / Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

07/05/2021

ΑΔΑ: ΨΟΑΛΩΡ1-Χ1Π
Προθεσμία διενέργειας

Δευτέρα , 24/5/2021, ώρα 1:00 μμ

από τη Δημοσίευση
Ημερομηνία & Ώρα Έναρξης Υποβολής
Προσφορών
Ημερομηνία & Ώρα Λήξης Υποβολής
Προσφορών

07/05/2021

Δευτέρα , 24/5/2021, ώρα 1:00 μμ

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
1.

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ(2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»,
όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της 03 /2021 μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας και επισυνάπτονται στο τέλος της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).
2. Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης όπως περιγράφεται και στην υπ’
αριθμ. 3/2021 μελέτη.
Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής
της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά και τις
τροποποιήσεις του ν.4782/2021.. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του
4412/2016 όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά και τις τροποποιήσεις του ν.4782/2021.
3. Τα προς προμήθεια είδη: κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :34144212-7

Μερικές προσφορές γίνονται δεκτές. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει για ΜΙΑ ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ . Υποχρεωτικά όμως κάθε επιλεγόμενη ομάδα, θα πρoσφερθεί το σύνολο των ποσοτήτων που αυτή
περιλαμβάνει (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).
Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας όλων των ομάδων ανέρχεται στο πόσο των 74.400,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) και βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ζακύνθου έτους 2021.
Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται έως 15 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
της παρούσας διακήρυξης.
Οι συμβάσεις θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς τιμής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

