
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ       Σκύδρα 09-08-2018 

         Αρ. Πρωτ. 8504  

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ” ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ 

 
Η Δήμαρχος Σκύδρας 

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με υποβολή προσφορών 
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : ,www.promitheus.gov.gr  και κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης 
σχέση ποιότητας – τιμής  (παραγρ. 13 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016), για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ, προϋπολογισμού 179.800,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

Οδός: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 
Ταχ.Κωδ.: 58500 

Τηλ.: 23813-51802 
Telefax: 23810-82887 
E-mail: d_skydras@otenet.gr 

Ιστοσελίδα: www.skydra.gr 
Κωδικός NUTS: GR124 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.skydra.gr και την πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν 
γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Σκύδρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δημαρχείο Σκύδρας, 2ος 

όροφος, Εθνικής Αντίστασης 20 – Σκύδρα – 58500, Λιάμπας Αθανάσιος, τηλεφ. 
23813-51851, φαξ: 23813-51852, e-mail : liampass@skydra.gov.gr).  
 

3. Κωδικός CPV: 43262000-7                                          

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας : GR 124 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:   
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια δύο καινούριων μηχανημάτων έργου 
με δυνατότητα εκσκαφής και φόρτωσης. 

 
6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 60 

ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που ασκούν εμπορική  δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας (προμήθεια μηχανημάτων έργου) και 
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 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.skydra.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΚ3ΛΩ12-7ΛΞ





  

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. 
 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται στο άρθρο 2.2 της αναλυτικής 

διακήρυξης. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της 
διακήρυξης. 

 

8. Εγγύηση συμμετοχής : Ορίζεται σε 2.900,00 ευρώ ( 2% του προϋπολογισμού 
της μελέτης της υπηρεσίας άνευ ΦΠΑ). 
 

9. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 
προσφορών είναι η 10/09/2018 και ώρα 10.00 π.μ. (Έναρξη διαδικασίας την 

03/09/2018).  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 
12/09/2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. 
 

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Μέχρι τις  10-03-2019 

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

12. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το 
Υπουργείο Εσωτερικών με 145.000,00 ευρώ και ο  Δήμος Σκύδρας με 34.800,00 

Ευρώ.  
 

13. Προσφυγές: Οι προσφυγές κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης. 
 

14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr), στον ελληνικό τύπο και στο site του Δήμου Σκύδρας  

(www.skydra.gr) 
 

 

      

       H  Δήμαρχος Σκύδρας    
 

 
 

 
       Ιγνατιάδου Αικατερίνη 
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