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ΠΕΡΙΛΘΠΣΙΚΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 

Σο ΩΜΑΣΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΘΡΙΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΘ ΗΩΘ», μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα,  προκθρφςςει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνιςμό, με 

κριτήριο ανάθεςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά βάςει τιμήσ, για τθν 
ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, προχπολογιςμοφ: 

Α/Α ΕΙΔΟ 
ΣΙΜΘ 
ΜΟΝ.  

ΣΕΜ. 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ (24%) 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ  

1 

ΚΑΙΝΟΥΙΟ ΟΧΘΜΑ 
ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΑΜΕΑ 

ΤΥΡΟΥ MINI BUS 
12ΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑΘΘΜΕΝΩΝ,  1 ΘΕΣΘΣ 
ΟΔΘΓΟΥ ΚΑΙ 2 ΕΙΔΙΚΑ 
ΔΙΑΜΟΓΩΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ 
ΑΜΕΑ 

84.500,00€ 2 169.000,00€ 40.560,00€ 209.560,00€ 

 

Θ προμικεια περιλαμβάνεται ςτο Υποζργο 1 τθσ Ρράξθσ «Προμήθεια απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ 
για την ενίςχυςη των ΚΔΘΦΑμεΑ «Δικαίωμα ςτη Ηωή» - Προμήθεια Οχημάτων», θ οποία ζχει 
ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΚΘΤΘ 2014 – 2020» και ζχει λάβει κωδικό MIS 5032934, 
με βάςθ τθν υπϋαριθμ. πρωτ. 662/ 05.02.2019 Απόφαςη Ζνταξησ του Περιφερειάρχη Κρήτησ.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη (Ευρωπαϊκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ - ΕΣΠΑ) και από εθνικοφσ πόρουσ, μζςω του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων, Κωδικόσ ΣΑΕΡ 2019ΕΡ00210016 τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ. 

Κωδικόσ CPV: 34114300-2 –Οχιματα κοινωνικισ πρόνοιασ 

Διάρκεια του ζργου:  Ζξι (6)  μινεσ  από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Σόποσ Παράδοςησ:  Καλζςςα Διμου Μαλεβιηίου (Θζςθ Αςτρίτςι) 

Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με ανοιχτι διαδικαςία με κριτήριο ανάθεςησ τησ ςφμβαςησ την πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά, βάςει τιμήσ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 
4412/2016.  

Θ διαδικαςία ανάκεςθσ κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.). Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ 
άνω ςυςτιματοσ.  
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Θ καταληκτική ημερομηνία και ϊρα υποβολήσ προςφορϊν είναι: 18/12/2019, ημζρα Σετάρτη και 
ϊρα 15:00. 

Στον διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο των ειδϊν τησ προμήθειασ και το 
ςφνολο τησ προκηρυχθείςασ ποςότητασ. 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ 
φορείσ, εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, φψουσ 2% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, που ανζρχεται ςτο ποςό των τριϊν χιλιάδων τριακοςίων ογδόντα 
ευρϊ (€3.380,00). Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά 
τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Αρμόδιο όργανο για τισ διαδικαςίεσ Ρροςφυγισ είναι θ Αρχή Εξζταςησ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελληνική γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι.  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 
εννζα (9) μηνϊν από την επόμενη τησ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

Θ ηλεκτρονική αποςφράγιςη των προςφορϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι Διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ, ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. την Πζμπτη 19/12/2019 και ϊρα 10:00 
π.μ.  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: 

http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε υςτημικό Αφξοντα Αριθμό : 82151,  

Οι  ενδιαφερόμενοι  μποροφν  να παραλαμβάνουν το ςχετικό Τεφχοσ Διακιρυξθσ και οποιοδιποτε 

άλλο ςχετικό με τον Διαγωνιςμό ζγγραφο, από τθ διαδικτυακι ςελίδα του ΕΣΘΔΘΣ, κακϊσ και τθν 

ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL): https://dikaiomastizoi.gr ςτθ διαδρομι: 

► ΝΕΑ - ΕΚΔΘΛΩΣΕΙΣ ►Ανακοινϊςεισ & Ρροκθρφξεισ. 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ 

χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), 

μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι (κ. Κυριακάκθ Ηαχαρία, τθλ. 2810 821600, φαξ 2810 824211, mail: 
dikaiomastizoi@gmail.com) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 08.00-14.00 μμ. 

 

Ο Πρόεδροσ 

 

ημαντηράκησ Παφλοσ  

http://www.promitheus.gov.gr/
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