
             

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αιγάλεω  17/1/2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αρίθμ. Πρωτ.: 1428 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                               

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Επαναληπτικό Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με τη  συμφερότερη από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής ανά μονάδα, για την προμήθεια “Τροχαίου Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού για την Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου ” και συγκεκριμένα για τα είδη:  

ΤΜ. CPV Περιγραφή Είδους 
Ενδεικτικές τιμές 

χωρίς Φ.Π.Α. € 
Ενδεικτικές τιμές 

με Φ.Π.Α. 24% € 

1 34144431-8 
Προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου  
3 – 4 κ.μ. 

112.903,225 140.000,00 

2 34142000-4 
Προμήθεια ενός μικρού ανοικτού διαξονικού φορτηγού με 

ανατρεπόμενη καρότσα και γερανό με αρπάγη 
88.709,677 110.000,00 

3 42415100-9 
Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος (τηλεσκοπικό και 

αρθρωτό) 
104.838,709 130.000,00 

4 34144512-0 
Προμήθεια ενός διαξονικού απορριμματοφόρου τύπου 

πρέσας 
137.096,774 170.000,00 

 
 

ΣΥΝΟΛΑ 
443.548,387 

 

550.000,00 

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

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, από την 

αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών 

ορίζεται στις 21/01/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 

28/02/2019 και ώρα 11:00 π.μ. 
 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 06/03/2019 και ώρα 11:00. π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 

στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όσα από τα Τμήματα επιθυμεί κάθε οικονομικός 

φορέας , χωρίς κανένα περιορισμό.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένδεκα (11) μηνών και όχι μικρότερη από την λήξη 

ισχύος της προσφοράς και ορίζεται στο 1% του προϋπολογισμού του είδους ή του συνόλου των ειδών  χωρίς το 

Φ.Π.Α.,  που ο συμμετέχων ενδιαφέρεται να λάβει μέρος κατά περίπτωση όπως παρακάτω: 

-στο σύνολό τους 4.435,49 ευρώ   

-για μέρος της προϋπολογισθείσας δαπάνης (των ειδών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν), όπως παρακάτω:  

1)  Προμήθεια  ενός αναρροφητικού σαρώθρου 3-4 κ.μ. 1.129,03 ευρώ 

2) Προμήθεια ενός μικρού ανοικτού διαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα και γερανό με αρπάγη                                                 

887,10 ευρώ  

3) Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος (τηλεσκοπικό και αρθρωτό) 1.048,39 ευρώ 

4) Προμήθεια ενός διαξονικού απρριμματοφόρου τύπου πρέσας 1.370,97 ευρώ 

 Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 

Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. 

Οι προσφορές θα έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΔΑ: 6ΨΕΜΩ6Ν-ΗΜΒ



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών 

όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, της Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου, 1
ος

 

όροφος επί της Ι. Οδού 364 και Κάλβου, τηλ: 2132044878. 

 Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

είναι η 15/01/2019. 

 Η Διακήρυξη και η Περίληψή της, θα δημοσιευτούν και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αιγάλεω, στη 

δ/νση www.aigaleo.gr (Διαγωνισμοί Προμηθειών/Έργων). 

Κοινοποίηση: 

1.Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας (Ακαδημίας 7, Αθήνα) 
2.Εμπορικό             »                    »            Πειραιά (Λουδοβίκου 1, Πειραιάς) 
3.Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Ακαδημίας 18, Αθήνα) 
4. Βιοτεχνικό          »         »   Πειραιά (Καραϊσκου 111, Πειραιάς) 
5.Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας (Πανεπιστημίου 44, Αθήνα) 
6. Επαγγελματικό          »          »  Πειραιά (Αγ. Κων/νου 3, Πειραιάς) 
 

Εσωτερική Διανομή: 
1.Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
2. Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
 

             ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

http://www.aigaleo.gr/
ΑΔΑ: 6ΨΕΜΩ6Ν-ΗΜΒ
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