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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

     Ο Δήμαρχος Χίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός ελαστιχοφόρου εκσκαφέα και 
ενός πυροσβεστικού οχήματος», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 172.000,00 ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ ή 213.280,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. Η προμήθεια είναι 
ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020» και χρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους 
μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

    Στον διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα 
σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Ν.4412/2016, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.  
    Ο διαγωνισμός με Α/Α Συστήματος 89850 και 89855 θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών την 25η Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00. 
    Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της 
προϋπολογισθείσας από το Δήμο δαπάνης προ ΦΠΑ του τμήματος ή του συνδυασμού τμημάτων 
για τα οποία υποβάλλεται προσφορά, όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στο άρθρο 2.2.2 της 
σχετικής διακήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της προσφοράς 
αναφέρονται αναλυτικά στα Άρθρα 2.4.3 και 2.4.4 της αναλυτικής διακήρυξης. 
    Πληροφορίες δίδονται από τον Δήμο Χίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο  Γραφείο 
Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου, Κανάρη 18, στα τηλ. 2271351713 και 2271351702, fax 
2271351738. 
    Τεύχη δημοπράτησης υπάρχουν και αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο στη 
διεύθυνση www.chioscity.gr (προκηρύξεις). 
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