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Ο ∆ήµος ∆ωρίδος ∆ιακηρύσσει Ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ 
την προµήθεια µηχανηµάτων έργου & συνοδευτικού εξοπλισµού  για την κάλυψη των αναγκών 
∆ήµου ∆ωρίδος, προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ 205.200,00 ευρώ. Κριτήριο κατακύρωσης για τις 

οµάδες 1,2,3 είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
ποιότητας-τιµής ανά οµάδα και για την οµάδα 4 κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. 
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος ∆ωρίδος  
Πρόσβαση στα έγγραφα µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. 
Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια  

 Ενός ελαστικοφόρου φορτωτή-εκσκαφέα χωµατουργικού τύπου µε µόνιµους µηχανισµούς, 
φόρτωσης στο εµπρόσθιο µέρος και µηχανισµό εκσκαφής στο οπίσθιο µέρος. 
(προϋπολογισθείσα τιµή 92.200,00 χωρίς Φ.Π.Α.) 

 Ενός ερπυστριοφόρου µικρού εκσκαφέα µηδενικής περιστροφής µε µόνιµο µηχανισµό 
βραχίονα για εκσκαφή η διάτρηση. (προϋπολογισθείσα τιµή 47.500 χωρίς Φ.Π.Α.) 

 Ενός ελαστικοφόρου µικρού φορτωτή πλαγίας ολίσθησης. (προϋπολογισθείσα τιµή 
52.000,00χωρίς Φ.Π.Α.) 

 Υδραυλική βραχοσφύρα για τοποθέτηση  και χρήση στον µικρό εκσκαφέα µηδενικής 
περιστροφής. (προϋπολογισθείσα τιµή 13.500,00 χωρίς Φ.Π.Α.) 

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά είτε για ένα από τα 
παραπάνω µηχανήµατα/εξαρτήµατα είτε για το σύνολο.  

Χρόνος εκτέλεσης προµήθειας: Έξι µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης  
∆ικαιούµενοι συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός ο οποίος θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της 

πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ έχει καταληκτική ηµεροµηνία την  10/4/2019 
Χρόνος ισχύος προσφορών: για διάστηµα 12 µηνών 
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 
Φορείς χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος ∆ωριδος, καθώς και το Νοµικό 

του Πρόσωπο “Οργανισµός Παιδείας και Πολιτισµου” και οι σχολικές του επιτροπές. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της αναλυτικής διακήρυξης, τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου ∆ωρίδος καθώς και στο πρόγραµµα ΚΗΜ∆ΗΣ, και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ωρίδος. Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα τηλ.26343 50023 & 
Τριανταφύλλου Ιωάννης 2266350116 
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