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ΚΟΖΑΝΗ 15/04/2021
2ο χλμ. ΠΕΟ Κοζάνης - Θεσσαλονίκης,
501 00 Κοζάνη
Τηλ: +30 24610 51537
Φαξ: +30 24610 51550
Email: stoliop@deyakoz.gr
Πληροφορίες : κ. Αθ. Τολιόπουλος

Αρ. Πρωτ.: 49371

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
«ΜΕΤΑΧEΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ»

(Αρ. Διακ.: 13/2020)

ΠΡΟΣ:
1. ΤΡΟΧΟΚΙΝΗΣΗ, ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ – ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ e-mail: kozanicars@gmail.com
2. ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε e-mail: tzimopoulos@tzimopoulos-nissan.gr
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της με
Αρ. Διακ.: 13/2020 διακήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου για την εκτέλεση
της Προμήθειας ενός «ΜΕΤΑΧEΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ», κατόπιν
άγονου διαγωνισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν :
• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει σήμερα
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
Του Ν.1069/1980 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
Η με αριθμό 180/2020 από (ΑΔΑ: Ω87ΩΟΡΥΑ-ΥΨΟ) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ περί έγκρισης της μελέτης και όρων διεξαγωγής
της (Αρ. Διακ.: 13/2020)», προμήθειας.

2

•

•

•

Την με Αρ. Διακ.: 13/2020 Διακήρυξη η οποία δημοσιεύτηκε νομίμως στο ΚΗΜΔΗΣ
(ΑΔΑΜ: 20PROC007661886/17-11-2020), στον Ελληνικό τύπο και στο site της
Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης
Την με Αριθμό 413/2020 (ΑΔΑ: Ω7Ω4ΟΡΥΑ-ΤΔΕ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
έγκρισης του πρακτικού με την οποία κηρύχτηκε άγονος ο συνοπτικός διαγωνισμός
και αποφασίσθηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα
με το άρθρο 269 του Ν. 4412/16, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς
τροποποίηση των όρων της με Αρ. Διακ.: 13/2020 προηγούμενης Διακήρυξης.
Τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΚ, στον οποίο υπάρχει δεσμευμένη πίστωσης (ΑΔΑ
Ω3Σ6ΟΡΥΑ-ΗΗΥ) για το έτος 2021

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της
με Αριθμό 13/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007661886) προηγούμενης Διακήρυξης, για την
ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ενός «ΜΕΤΑΧEΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ»,
σύμφωνα με το άρθρο 269 του Ν. 4412/16, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00€ πλέον
ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς
μόνο βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας με κριτήρια επί του συνόλου της
προμήθειας, εφόσον αυτή συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους
της με Αρ. Δαικ.: 13/2020 προκήρυξης σύμβασης, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν
και ισχύουν σήμερα.
Ο αναλυτικός ενδεικτικός προϋπολογισμός έχει ως εξής:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
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ΜΕΤΑΧEΙΡΙΣΜΕΝΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ 15 ΤΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
CPV

ΜΟΝ.
ΜΕΤ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
(ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.)

34134200-7

ΤΕΜ

1

40.0000,00

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 40.000,00€ ΦΠΑ: 9.600,00€).
Η προμήθεια του φορτηγού θα γίνει σε διακόσιες σαράντα ημερολογιακές ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης με ευθύνη του Αναδόχου εξαιρουμένων των συνθηκών ανωτέρας
βίας.
Η υποβολή των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό
180/2020 από 2/09/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ», με την
οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού (Αριθμός διακήρυξης
13/2020) και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω μελέτης, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας πρόσκλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, το σύνολο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνική & Οικονομική Προσφορά , όπως προβλέπονται στην με
Αρ. Διακ.: 13/2020, (ΑΔΑΜ: 20PROC007661886) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού που
προκηρύχθηκε, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
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Τόπος-Χρόνος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την ΠΈΜΠΤΗ 22/04/2021 και ώρα 11:00’
(α) με κατάθεσή τους στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών
είτε
(β) με συστημένη επιστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή είτε
(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
β. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν,
λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
γ. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς
να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού) με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς.
Η παρούσα πρόσκληση, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.
Όλα τα τεύχη της παρούσας διαπραγμάτευσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.
Κοζάνης και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.deyakozanis.gr, και θα παρέχεται ελεύθερη,
άμεση και πλήρη πρόσβαση από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για σχετικές πληροφορίες να επικοινωνούν με το Τμήμα
Προμηθειών της ΔΕΥΑ Κοζάνης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 24610
51537, 24610 51540.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
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