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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αιγάλεω 26/05/2021

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αρ. πρωτ.: 20312
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                                              

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό (Συμφωνία Πλαίσιο), για 
την υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ», συνολικού 
προϋπολογισμού δαπάνης 1.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24 % (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 
1.209.677,42  και Φ.Π.Α. 24% : 290.322,58 €), με σφραγισμένες προσφορές. 

Η σύμβαση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του δήμου για 36 μήνες αρχικά για μέρος του έτος 2021 και 
μετέπειτα τις αντίστοιχες που θα προβλεφθούν για τα έτη 2022 - 2023 και ακολούθως για μέρος του έτους 2024  ή 
μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών ποσών) σε σύνολο διάρκειας Συμφωνίας 36 μηνών, με σφραγισμένες προσφορές 
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής ανά κατηγορία υπό 
προμήθειας είδους όπως ορίζεται στην Διακήρυξη, με την προϋπόθεση η προσφορά του να καλύπτει το σύνολο των 
ειδών της κάθε ζητούμενης κατηγορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α’).

Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής. Το κριτήριο αυτό θα εφαρμοσθεί για κάθε ομάδα στην τελική τιμή προσφοράς. Η Συμφωνία-
Πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής 
και ειδικότερα βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των Τιμών Αναφοράς 
(παρ.6 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016), όπως αυτές έχουν καθορισθεί στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, ήτοι:

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ αριθμος 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΞΙΑ χωρίς 

Φ.Π.Α.
ΑΞΙΑ ΜΕ 
Φ.Π.Α.

1
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ

26 612.903,23 € 760.000,00 €

2

Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 
Επισκευαστικών Εργασιών σε 

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ - ΓΕΡΑΝΟ - 
ΚΑΛΑΘΙ - ΒΥΤΙΟ ΚΛΠ

24 241.935,48 € 300.000,00 €

3
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

3 20.161,29 € 25.000,00 €

4
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

17 58.870,97 € 73.000,00 €

5
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε 
ΔΙΚΥΚΛΑ

4 5.645,16 € 7.000,00 €

6
Προμήθεια Ανταλλακτικών& Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε 
ΣΑΡΩΘΡΑ

7 96.774,19 € 120.000,00 €
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7
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε 
ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑ

6 52.419,35 € 65.000,00 €

8
Προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ & Παροχή - 

Τοποθέτησης - Επισκευαστικών Εργασιών ΑΥΤΩΝ 
για ΌΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

αφορά όλο τον 
στόλο

120.967,74 € 150.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.209.677,42 € 1.500.000,00 €

Προσφορές υποβάλλονται για ένα (1) ή και περισσότερα του ενός (1) ή για το σύνολο των τμημάτων που 
περιγράφονται παραπάνω. Οι Προσφορές θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές/απαιτήσεις του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I του παρόντος τεύχους. Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων/ομάδων που μπορεί να ανατεθεί σε 
έναν προσφέροντα εφόσον αυτός κριθεί ως μειοδότης, ορίζεται σε οκτώ (8) . Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα για κάθε ένα από τα 
τμήματα/ομάδες της που αναφέρονται στο 1.3.2  στα οποία  υποδιαιρείται η ανάθεση.

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό 
έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ηλεκτρονική φόρμα οι συμμετέχοντες θα 
συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του 
ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από τις τιμές αναφοράς.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με Α/Α 
(108113), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

Έναρξη υποβολής προσφορών 26/05/2021 και ώρα  13.00        

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 30/06/2021 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 06/07/2021 και ώρα 11.00π.μ., μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Οι προσφορές θα έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 
21/05/2021 με αριθμό 2021/S 100-263345

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, 1ος 
όροφος επί της Ι. Οδού 364 και Κάλβου, τηλ: 2132044878.

 Η Διακήρυξη της περίληψης, θα δημοσιευτεί στην επίσημη  ιστοσελίδα του Δήμου Αιγάλεω στη διεύθυνση 
www.egaleo.gr (Διαγωνισμοί Προμηθειών/Έργων).  

Κοινοποίηση:

Εσωτερική Διανομή:
1.Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
2.Διεύθυνση Καθαριότητας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ            
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