
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΔΗΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                          
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                         
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Κυπρού 10                                                                        
Ταχ. Κώδικας: 65403                                                                            
Πληροφορίες: Κ.Δουκίδης                                                                                     
Τηλέφωνο: 2510-451371
Φαξ: 2510-451484
Ηλ. Ταχ/μείο: supplies@dkavalas.gr                                       
                                                                                            ΠΡΟΣ: Τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

           Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας  «Χορτοκοπτικών Μηχανημάτων 
και αλυσοπρίονων» και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – 
παραγωγή σχετικών αγαθών να υποβάλουν προσφορές έως τις 12-08-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στο 
Δημοτικό Κατάστημα, Κύπρου 10 (Κίτρινο κτήριο), 2ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, αφού 
πρώτα πρωτοκολληθούν (με δική τους ευθύνη) μέχρι εκείνη την ώρα από το  τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου.                   

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Πέντε χιλιάδες τριακόσια δέκα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτά (5.317,12 €) 
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%.

      Τα μηχανήματα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, ώστε να καλύψει πάγιες ανάγκες του Δήμου.
      Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού ή όλης της 
ποσότητας ενώ η προμήθεια θα είναι τμηματική ή ολική ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. 
      
      Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο φάκελο:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο από το οποίο να προκύπτει ότι η 

εταιρεία έχει αντικείμενο  Εμπορίας ή Κατασκευής τα ζητούμενα είδη.
 Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
 Έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας υπηρεσίας και τους 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
 Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 Τα προς προμήθεια μηχανήματα θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου εργοστασίου του 

εσωτερικού ή του εξωτερικού. 
 Τα μηχανήματα θα παραδίδονται σε συσκευασίες των εταιριών κατασκευής η οποία θα είναι 

προσεγμένη  ώστε κατά την μεταφορά τους να μην δημιουργούνται φθορές, ούτε παραβιάσεις.
 Κάθε μηχάνημα θα φέρει όλα τα επιπλέον εξαρτήματα – ανταλλακτικά όπως αυτά περιγράφονται 

στις τεχνικές προδιαγραφές της με με αριθ.πρωτ. 20492/18-06-2019 μελέτης του Τμήματος 
Πρασίνου της Δ/νσης Ποιότητας Ζωής.

 Ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης (αυτός πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος).

   
3. Τεχνική προσφορά: οι οικονομικοί φορείς θα προσκομίσουν τις τεχνικές προδιαγραφές των 

προσφερόμενων μηχανημάτων, αποκλειστικά και με ποινή αποκλεισμού σε  πίνακα όπως αναλυτικά 
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παρουσιάζεται ακολούθως (ο πίνακας δήλωσης των προσφερόμενων τεχνικών προδιαγραφών θα υπάρχει 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας, μαζί με την με αριθ. Πρωτ. 20492/18-06-2019 σχετική 
μελέτη): 

 Στην στήλη ¨Περιγραφή Μηχανήματος¨, θα αναγράφεται το είδος του μηχανήματος, όπως αυτό 
ακριβώς αναφέρεται στην με αριθ. 20492/18-06-2019 μελέτης του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης 
Ποιότητας Ζωής.

 Στην στήλη    ¨ Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφερόμενου Μηχανήματος ¨ θα αναγράφονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές του προσφερόμενου από τον οικονομικό φορέα μηχανήματος, οι οποίες θα πρέπει να 
καλύπτουν τις ζητούμενες της με αριθ. πρωτ. 20492/18-06-2019 μελέτης του Τμήματος Πρασίνου της 
Δ/νσης Ποιότητας Ζωής. Πέραν της αναγραφής των τεχνικών προδιαγραφών στην εν λόγω στήλη, αυτές 
θα πρέπει να προκύπτουν κι από το επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας κατασκευής του 
μηχανήματος, το οποίο θα συνοδεύει την τεχνική προσφορά, θα αριθμείται (π.χ. 1,2,3 κλπ) και θα 
αναγράφεται στην  αντίστοιχη στήλη ¨ Τεχνικό Φυλλάδιο Εταιρίας Κατασκευής ¨, προκειμένου να 
γίνεται αντιστοίχιση με το προσφερόμενο μηχάνημα).

      Ασυμφωνία μεταξύ των δηλωθέντων  τεχνικών προδιαγραφών στο σχετικό πίνακα και του 
επισυναπτόμενου τεχνικού φυλλαδίου της κατασκευάστριας εταιρίας δεν νοείτε. Σε ανάλογη περίπτωση 
οι τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα θα απορρίπτεται.

      Την τεχνική προσφορά, επιπρόσθετα, θα συνοδεύουν και τα πιστοποιητικά CE των μηχανημάτων τα 
οποία επίσης θα αριθμούνται (με διαφορετικό τρόπο αρίθμηση από αυτόν των διαφημιστικών φυλλαδίων 
- π.χ. Α,Β,Γ κλπ) και θα αναγράφονται στην  αντίστοιχη στήλη ¨ Πιστοποιητικό CE ¨ προκειμένου να 
γίνεται αντιστοίχιση με το προσφερόμενο μηχάνημα.

 Στην στήλη    ¨Εταιρία Κατασκευής – Μοντέλο (τύπος)¨ θα πρέπει να  αναγράφεται η εταιρία 
κατασκευής  του ζητούμενου μηχανήματος και το συγκεκριμένο προσφερόμενο μοντέλο (τύπος 
μηχανήματος). 

Τα Τεχνικά Φυλλάδια (εγχειρίδια - manuals) πλήρους περιγραφής των λειτουργιών και χρήσης των προς 
προμήθεια μηχανημάτων πρέπει να είναι στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.  Σε οπουδήποτε άλλη 
γλώσσα της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται με ανάλογη μετάφραση, όπως η με αριθ.πρωτ. 20492/18-
06-2019 μελέτης του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Ποιότητας Ζωής ορίζει (Τεχνικές Προδιαγραφές – 
Στοιχεία Προσφορών).

Σημείωση: Όπου ζητείται μετάφραση τεχνικού φυλλαδίου – εγχειριδίου κλπ, λόγω έλλειψης επάρκειας 
χρόνου αυτά μπορούν να παραδίδονται στην πρωτότυπή τους μορφή, συνοδευόμενα από  υπεύθυνη 
δήλωση δέσμευσης προσκόμισης τους, επί ποινή αποκλεισμού, κατά το επόμενο στάδιο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας (δικαιολογητικά κατακύρωσης), εάν κι εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί 
ανάδοχοι.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

α/α Περιγραφή 
Μηχανήματος 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
Προσφερόμενου Μηχανήματος

Εταιρία 
Κατασκευής – 

Μοντέλο (τύπος)

Τεχνικό 
Φυλλάδιο 
Εταιρίας 

Κατασκευής
(εγχειρίδια - 

manuals)

Πιστοποιητικό  
CE

1
Χορτοκοπτικό 
Μηχάνημα (τύπου 
μισινέζας)

  π.χ.  Νο 1 π.χ.  Νο Α

2 Χλοοκοπτική Μηχανή 
(γκαζόν)   π.χ.  Νο 2 π.χ.  Νο Β

3 Χλοοκοπτική μηχανή 
τριών τροχών (γκαζόν) π.χ.  Νο 3 π.χ.  Νο Γ

4
Βενζινοκίνητο 
Αλυσοπρίονο (Μήκος 
λάμας 50 cm)

π.χ.  Νο 4 π.χ.  Νο Δ

5
Βενζινοκίνητο 
Αλυσοπρίονο (Μήκος 
λάμας 30 cm)

π.χ.  Νο 5 π.χ.  Νο Ε



4. Οικονομική προσφορά (σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο). Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς 
υπάρχει στην τελευταία σελίδα της με αριθ.πρωτ. 20492/18-06-2019 μελέτης του Τμήματος Πρασίνου 
της Δ/νσης Ποιότητας Ζωής . 

Εξωτερικά ο φάκελος θα πρέπει να  φέρει την σφραγίδα του προσφέροντα  και θα αναγράφει τον όρο 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και  τον πλήρη τίτλο της προσφερόμενης προμήθειας (στη 
προκειμένη περίπτωση «Για την προμήθεια με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ»).

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα λοιπά προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα 
πρέπει να τοποθετηθούν μέσα σε ένα φάκελο ο οποίος εξωτερικά θα  πρέπει να  φέρει την σφραγίδα του 
προσφέροντα  και θα αναγράφει τον όρο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και  τον πλήρη τίτλο της προσφερόμενης 
προμήθειας (στη προκειμένη περίπτωση «Για την προμήθεια με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ»).

Κριτήριο κατακύρωσης : Η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής ανά είδος των προσφερόμενων ειδών και 
θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθ.πρωτ. 20492/18-06-2019 μελέτης της αρμόδιας 
υπηρεσίας. 

       
       Ο χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. 

Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

          Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται στο τηλ. 
2510-451.371 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Καβάλας (κίτρινο κτίριο) καθημερινά κος Δουκίδης 
Κωνσταντίνος, e-mail: supplies@dkavalas.gr ή από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, www.promitheus.gov.gr.   

                                                                                   Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                                                       ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ
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