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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κάτω Νευροκόπι, 19-09-2022

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες του Δήμου Κ. 

Νευροκοπίου»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες του Δήμου Κ. 
Νευροκοπίου», αξίας 142.910,00€ με το Φ.Π.Α.(24%), και με κριτήριο κατακύρωσης 
ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 
τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 
αξίας 2.305,00 ευρώ, που εκδίδεται από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 23-09-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
08:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 10-10-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
13:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την τέταρτη (14-10-2022) 
εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 
10:00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 
Αρχής.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους 
στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Κάτω 
Νευροκοπίου στη διεύθυνση www.nevrokopi.gr και στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr.
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