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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ   

ΛΟΚΟ ΔΤΒΟΗΑ 
ΓΖΚΟ ΗΣΗΑΗΑ-ΑΗΓΖΨΟΤ 

ΑΡΗΘΚ.ΠΡΩΣ.  8176 

 

 
ΘΔΚΑ: Πρόζκληζη για ζσμμεηοτή ζηη διαδικαζία ηης ηλεκηρονικής διαπραγμάηεσζης εκηέλεζης 

γιαηην «ΤΛΣΖΡΖΖ ΘΑΗ ΔΠΗΘΔΤΖ ΚΔΣΑΦΟΡΗΘΩΛ ΚΔΩΛ ΘΑΗ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΑΛΣΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ 

ΔΣΟΤ 2020». 
 

 

αο γλωξίδνπκε όηη ζύκθωλα κε ηελ 114/2020 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ν Γήκνο καο 
πξόθεηηαη λα πξνβεί ζηε ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΔΣΟΤ 2020, γηα ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έωο 31-12-
2020, κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ρωξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, ζύκθωλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπάξζξνπ32 παξ.2α ηνπ Ν.4412/2016, θαη ρωξίο νπζηώδε ηξνπνπνίεζε ηωλ όξωλ ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ άγνλνπ δηαγωληζκνύ πνπ πξνεγήζεθε . 
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο αθνξά ηα είδε όπωο απηά αλαθέξνληαη ζηελ ππ αξηζκ:6059/22-6-2020 
δηαθήξπμε θαη ηελ 4/2020 κειέηε. 

 
Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεηε ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηε ηηο 
πξνζθνξέο ζαο ειεθηξνληθά κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 

Γεκνζίωλ πκβάζεωλ (ΔΗΓΗ) κέζω ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 
ζπζηήκαηνο, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε θαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 
Πξωη.6059/22-6-2020δηαθήξπμε ηνπ άγνλνπ δηαγωληζκνύ πνπ πξνεγήζεθε, πξνζθνκίδνληαο 

ηαδεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά. 
 
Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη ππνρξεωηηθά από εγγύεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο 

γηα πνζό πνπ ζα θαιύπηεη ην 2 (δύν) ηνηο εθαηό (%), ρωξίο Φ.Π.Α. επί ηεο αμίαο ηεο νκάδαο ή ηωλ 
νκάδωλ γηα ηελ/ηηο νπνία/εο ππνβάιιεηαη πξνζθνξά, ζύκθωλα κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο 4/2020 

κειέηεο. 
Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ωο έρεη ην άξζξν 6 ηεο ππ’ αξηζκ. πξωη.6059/22-6-2020δηαθήξπμεο. 
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ειεθηξνληθά ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 

ππ’ αξηζκ. Πξωη.6059/22-6-2020δηαθήξπμε. 
 
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο: Η κεγαιύηεξε πξνζθεξόκελε επί ηεο εθαηό (%) έθπηωζε  

 
Σόπνο – Υξόλνο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο 
 
ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ  
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ 
ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ 
ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΣΟΤ 

ΔΗΓΗ 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Γηαδηθηπαθή πύιε           

www.promitheus.gov.gr 
ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. 
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πζηεκηθόο Αξηζκόο 
Γηαγωληζκνύ: 91981 

 
Κεηά ηην παρέλεσζη ηης καηαληκηικής ημερομηνίας και ώρας δεν σπάρτει 
δσναηόηηηα σποβολής προζθοράς ζηο ύζηημα. 

Ο ρξόλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλωλία κέζω 
ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηώλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζύκθωλα κε 
ηα νξηδόκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.4155/13θαη ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1-2390/2013 

http://www.promitheus.gov.gr/
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«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 

Γεκνζίωλ πκβάζεωλ(Δ..Η.ΓΗ..) » 
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πιεξνθνξεζνύλ ζρεηηθά κε ηα αλωηέξω από ηνλ αξκόδην ππάιιειν 
ηνπ Γήκνπ (θ.Παληειήο Πηζζάθεο)-Πιαηεία Ιζηηαίαο. 

ΣΗΛ. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 2226-3-50037 
ΦΑΞ: 2226-3-50036 
 
 

Ηζηιαία 30-07-2020 

 

Ο Γήμαρτος Ηζηιαίας-Αιδηυού 

 

ΗΩΑΛΛΖ ΘΟΛΣΕΗΑ 
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