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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Αρ. Διακήρυξης 2/2021 

 

H Περιφέρεια Αττικής - Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Βορείου Τομέα 
Αθηνών, έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. 2675/2021 (ΑΔΑ: 6Χ917Λ7-ΓΝΔ)  απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής (έγκριση όρων διακήρυξης) και την υπ’ αρ. 2/2021 Διακήρυξη, προκηρύσσει 
«Ηλεκτρονικό, άνω  των ορίων, Ανοικτό  Διαγωνισμό για την προμήθεια 42 επιβατικών 
αυτοκινήτων, για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Αττικής,» (CPV: 34100000-8), 
προϋπολογισμού 1.199.943,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),  με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής,  
για  όλα τα υπό προμήθεια είδη και για το  σύνολο της ποσότητας.  

 

Ο  διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, 
ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής 
της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 27 του Ν. 4412/2016. 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 07/01/2022 
και ώρα 15:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 13/01/2022. Οι 
προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συστημικός αριθμός διαγωνισμού 145421. 

Οι  προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  δώδεκα (12) 
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
ύψους 2% για το σύνολο της  σύμβασης προ Φ.Π.Α., ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι για 13 μήνες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την 02/2021 Διακήρυξη, τα παραρτήματά 
της και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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