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ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 
παρ.2 εδαφ.α του Ν.4412/2016 και την υπ'αριθμ.349/15-4-2020 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση της “Προμήθειας συστήματος 
διάγνωσης βλαβών οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης 
Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 12.028,00 € με το 
Φ.Π.Α. 24%” (τμήμα με α/α 476 του ενδεικτικού προϋπολογισμού του 
ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ”Προμήθεια 
μηχανημάτων και αναλωσίμων/ανταλλακτικών  για την κάλυψη των αναγκών 
των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης   π.δ. 965.892,09 € με το Φ.Π.Α. 
24%”) ως κάτωθι :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ 
(€)

1 Σύστημα διάγνωσης 
βλαβών οχημάτων

31720000-9 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 9.700,00 9.700,00

ΣΥΝΟΛΟ 9.700,00
ΦΠΑ 24% 2.328,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.028,00

 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 
συμμετοχής ποσού 194,00 € (εκατόν ενενήντα τεσσάρων ευρώ).
Η διαδικασία ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 



μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Συστήματος. Οι 
προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από 
την 18-5-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ. μέχρι την 22-5-2020 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την τέταρτη 
εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 

  Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).   

  Οι όροι της υπ'αριθμ.43/2019 διακήρυξης, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο 
ενδεικτικός προϋπολογισμός, το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς, το 
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ καθώς και το Φύλλο Συμμόρφωσης είναι αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr και στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Εσωτερική διανομή :
-Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης
Αστικών Απορριμμάτων

                                                          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                       ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης - Γ04
Poursanidou Klonara
∆ήµος Θεσσαλονίκης

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