
       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κόρινθος,                 30-11-2020 

   ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       Αριθµ. Πρωτ.:         36487

   ∆ΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
        Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

∆ιακηρύττει ότι

    Εκτίθεται σε συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής η σύναψη δηµόσιας σύµβασης
γενικής υπηρεσίας για την ΜΙΣΘΩΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ∆.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΑΣ προϋπολογισµού µελέτης
(Α.Μ. 34/2020) 51.980,80€ (συµπ/νου Φ.Π.Α.).

Ο  διαγωνισµός  θα  διεξαχθεί  µε  τη  διαδικασία  του  συνοπτικού  διαγωνισµού  του  άρθρου  117  του
Ν.4412/2016 και διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.  

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Μίσθωσης οχηµάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων µε
τον  χειριστή  ή  τον  οδηγό  τους  για  εργασίες  αρµοδιότητας  της  υπηρεσίας  τεχνικών  έργων  όπως
προκύπτουν από το εγκεκριµένο  οργανόγραµµα του ∆ήµου, για την κάλυψη  αναγκών ∆.Ε.  Κορίνθου,
Άσσου- Λεχαίου, Σαρωνικού,Τενέας. 

Περιγραφή µε όρους CPVS:45520000-8, “Ενοικίαση εξοπλισµού χωµατουργικών εργασιών µε χειριστή”.
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα:
ΤΜΗΜΑ 1: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ∆.Ε.
ΚΟΡΙΝΘΟΥ», εκτιµώµενης αξίας 10.760,00 € πλέον ΦΠΑ 2.582,40 €.
ΤΜΗΜΑ2: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ∆.Ε.
ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ», εκτιµώµενης αξίας 10.760,00 € πλέον ΦΠΑ 2.582,40 €.
ΤΜΗΜΑ 3: «ΜΙΣΘΩΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ  ΑΝΑΓΚΩΝ
∆.Ε.ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ», εκτιµώµενης αξίας 10.760,00 € πλέον ΦΠΑ 2.582,40 €.
ΤΜΗΜΑ 4: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ∆.Ε.
ΤΕΝΕΑΣ», εκτιµώµενης αξίας 9.640,00 € πλέον ΦΠΑ 2.313,60 €.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης.
Η σύµβαση θα ανατεθεί  µε το κριτήριο της  πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς,
βάσει τιµής ανά Τµήµα.  
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή και την καταχώριση της στο
ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται

από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν

δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της σύµβασης.

Οι υποβαλλόµενες  προσφορές  ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα  δώδεκα  (12)

µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού .

Ο  διαγωνισµός  θα  διενεργηθεί  στην  αίθουσα  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  στο  ∆ηµοτικό  Μέγαρο  του  ∆ήµου
Κορινθίων, οδός Κολιάτσου 32, στην Κόρινθο,  την ∆ευτέρα 14-12-2020, ώρα 10.00 π.µ. ηµεροµηνία και
χρόνος  διενέργειας  του  διαγωνισµού  &  έναρξη  αποσφράγισης  προσφορών),  ενώπιον  της  αρµόδιας
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν και µε courier ή ταχυδροµείο,  αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο
πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ηµέρα και ώρα. 

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Κορινθίων και αυτή θα βαρύνει τους Κ.Α.30-
6234.0006, 30-6234.0010, 30-6234.0009,30-6234.0004  του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2020.

ΑΔΑ: ΩΓΡΩΩΛ7-ΩΟ3



   
Πληροφορίες: για θέµατα ∆ιακήρυξης κ.Ε. Σαββανού, e  .  savanou  @  korinthos  .  gr και για θέµατα Μελέτης: κ. Α.
Θεοδοσίου, a  .  theodosiou  @  korinthos  .  gr .

Το πλήρες κείµενο της  αναλυτικής  ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ  και  αναρτάται στην ιστοσελίδα

της αναθέτουσας αρχής: www.korinthos.gr.

Ο ∆ήµαρχος Κορινθίων

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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