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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

Προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την «Συντήρηση – Επισκευή Οχημάτων & 
Μηχανημάτων Έργου Δήμου Κω», συνολικού προϋπολογισμού 2.622.234,42€, συμπ/νου 
ΦΠΑ 17%. 

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΩ, Οδός: Ακτή 
Κουντουριώτη 7, Τ.Κ.: 85300, NUTS 3: GR421 (ΔΗΜΟΣ ΚΩ), Τηλ.: 2242360-486, Fax: 22420-
21341. Πληροφορίες – αρμόδια υπάλληλος : Νεκταρία Δρούγκα, n.drouga@kos.gr. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει της προκύπτουσας τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα εργασιών.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η οι εκτελούμενες από ιδιωτικά συνεργεία εργασίες 
συντήρησης και επισκευής όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Κω. Οι 
εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου είναι αυτές που 
περιγράφονται στην υπ’ αρ. 44/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η 
προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε διάστημα τριών (3) ετών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Διενέργεια Διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 1108807. 

Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 02/08/2021.

Ημερομηνία έναρξης των προσφορών ορίζεται η 16/08/2021 και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/08/2021 και ώρα 23:00 
μ.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστημα. 

Κατάθεση Προσφορών: Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά 
για μία ή περισσότερες ή για όλες τις ομάδες των εργασιών που περιλαμβάνονται στην 
παρούσα διακήρυξη, όπως αυτές περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό – 
Προδιαγραφές παράρτημα Α – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Ομάδες 1 έως 14. Προσφορές 
που δεν καλύπτουν το σύνολο των επιμέρους ειδών ομάδας ή ομάδων, θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες.
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Εγγυητική Επιστολή: Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, στο διαγωνισμό σε χρηματικό ποσό σε 
ευρώ, ίσο με το 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού του συνόλου ή της ομάδας ή των 
ομάδων που ο προμηθευτής επιθυμεί να συμμετάσχει διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους. 

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. 10.6263, 15.6263, 
20.6263, 20.6264, 30.6263, 30.6264 & 35.6263 σχετικές πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021, 2022 & 2023 του δήμου της Κω, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 463/08-04-2021 απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών περί διάθεσης των 
αναγκαίων πιστώσεων. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 
532/2021 (ΑΔΑΜ21REQ008440373 2021-04-09, ΑΔΑ Ω88ΥΩΛΕ-698) για την ανάληψη 
υποχρέωσης /έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021, 2022 & 2023 και 
έλαβε α/α 1 έως 7 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών 
Πληρωμής του δήμου της Κω.  
Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον 
ιστότοπο του Δήμου www.kos.gov.gr, στο γραφείου προμηθειών του Δήμου της Κω κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στα τηλ.: 2242360486-487-485. 

Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για 
δημοσίευση στις 26/07/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική 
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό 
Αύξοντα Αριθμό:  108807 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) 
του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  Η Περίληψη της Διακήρυξης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του 
προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» http://et.diavgeia.gov.gr/   (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στον ιστότοπο 
του Δήμου της Κω www.kos.gov.gr και στο ελληνικό τύπο.
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ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ
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