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Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη 
προμηθευτή της προμήθειας με τίτλο:  «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση 
βατότητας δασικού οδικού δικτύου Δήμου Γρεβενών (έτους 2018)»

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 92/2018 (ΑΔΑ: ΨΕΚΕΩ9Γ-ΔΞΔ) απόφαση 
της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ο  Δήμος  μας  πρόκειται  να  προβεί  στην  ανάδειξη 
προμηθευτή της  προμήθειας  με  τίτλο:  «Μίσθωση μηχανημάτων για  συντήρηση 
βατότητας  δασικού  οδικού  δικτύου  Δήμου  Γρεβενών  (έτους  2018)»,  με  τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 61 και 120 του ν.4412/2016 (δημόσιες συμβάσεις) και χωρίς 
τροποποίηση  των  όρων  της  διακήρυξης  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  που 
προηγήθηκε ως προς τα είδη για τα οποία ο διαγωνισμός απέβη άγονος.

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  της  προμήθειας  ανέρχεται  στο  ποσό  των 
6.844,80€ με Φ.Π.Α. (5.520,00€ χωρίς Φ.Π.Α).

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

A/Α Είδος προμήθειας                 Κωδικός CPV

1     μίσθωση μηχανήματος     43210000-8 

Προκειμένου  να  συμμετέχετε  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  θα 
πρέπει  να  υποβάλλετε  τις  προσφορές  σας.  Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  στα 
γραφεία του Δήμου Γρεβενών, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Πλ. Ελευθερίας 1, 
την 07-09-2018, ώρα 10:00΄ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & 
έναρξη  αποσφράγισης  προσφορών),  ενώπιον  της  αρμόδιας  Επιτροπής 
Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 07-09-2018 και ώρα 10:00,  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην  παρούσα πρόσκληση και  στην  υπ’  αριθ.  πρωτ.  5762/30-04-2018 
διακήρυξη  του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε ως προς τα είδη (στα οποία 
δεν  κατατέθηκαν προσφορές),  προσκομίζοντας  τα  ζητούμενα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από τη διακήρυξη.



Όσον αφορά στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής, θα καλύπτει το 2% (δύο 
επί τοις εκατό) της συνολικής δαπάνης προ Φ.Π.Α., ήτοι ποσό ίσο με εκατόν δέκα 
ευρώ και σαράντα λεπτά (110,40) €.

Κατά  τα  λοιπά  ισχύει  η  αριθ.  πρωτ.  5762/30-04-2018  διακήρυξη.  Οι 
προσφορές  πρέπει  να  υποβληθούν  σε  σφραγισμένο  φάκελο   σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στην διακήρυξη του Δημάρχου.

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός έχει ως εξής:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Ποσότητα

(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΤΙΜΗ / ΩΡΑ

(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δαπάνη

(ΕΥΡΩ)

1.   Δ.Ε.  ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

2
Διαμορφωτής γαιών (Από 
140 ΗΡ και άνω) 1

46,00
120 5.520,00

ΣΥΝΟΛΟ  1.2 5.520,00€

ΦΠΑ 24 % 1.324,80€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.844,80€

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας: 

Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 
(θα είναι σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με δύο δεκαδικά ψηφία), εφόσον η προσφορά του 
κρίνεται  αποδεκτή  με  βάση  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τους  όρους  της 
διακήρυξης.  Προσφορές που θα φέρουν τιμές μεγαλύτερες από το τιμολόγιο της 
μελέτης, κρίνονται απαράδεκτες και απορρίπτονται.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και  ώρας δεν υπάρχει 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω 
προμήθεια από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 1, 
Γρεβενά,  ΤΗΛ.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  2462350870,  ΦΑΞ:  2462350864,  e-mail: 
themis@0641.syzefxis.gov.gr και από την ιστοσελίδα του Δήμου.

                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                        

Γεώργιος Αθ. Δασταμάνης
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