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ΔΗΜΟΣ  ΣΟΥΦΛΙΟΥ    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Δήμος Σουφλίου θα διενεργήσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές 

και κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την 

προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΟΥΦΛΙΟΥ 2021», συνολικού προϋπολογισμού 74.345,44 € (με το Φ.Π.Α. 24%) η οποία 

υποδιαιρείτε σε 12 ομάδες.  

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σουφλίου 

(Βας. Γεωργίου 180 – 68400 Σουφλί), στις 14-09-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 

10:00π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) 

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά 

πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. 

Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική 

επιστολή ποσοστού 2% επί του καθαρού ποσού του προϋπολογισμού της ομάδας ή των 

ομάδων για τις οποίες θα υποβάλλουν προσφορά. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του Διαγωνισμού και των 

Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Σουφλίου, επί της οδού Βας. Γεωργίου 180, 68400 Σουφλί, τηλ 

2554350130-131. 

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς παραλαμβάνεται υποχρεωτικά από την 

υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης και μέχρι 10-09-2021 

Η Διακήρυξη και η Περίληψή της, καθώς και οι Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, θα 

δημοσιευτούν και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σουφλίου, στη δ/νση www.soufli.gr. 

Ο ανωτέρω Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 

3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Β’/8-6-2006) – 

Κ.Κ.Δ.Κ., και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Α).  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

 

ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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