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Περίληψη Διακήρυξησ: Ανοικτοφ Δημόςιου Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ
με τίτλο:
«Τποδομζσ Ηλεκτροκίνηςησ - Ηλεκτρικά Οχήματα - ταθμοί Φόρτιςησ του Δήμου Αγαθονηςίου,
Τποζργο 1»
Ο Διμοσ Αγακονθςίου προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ ςε θλεκτρονικό Διαγωνιςμό με ανοιχτι
διαδικαςία (Διεκνισ Ανοιχτόσ Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 27, του
ν.4412/2016 - Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ - με κριτιριο Ανάκεςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα, από οικονομικισ άποψθσ, προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ Ποιότθτασ - Τιμισ, για τθν
ανάδειξθ Αναδόχου τθσ Σφμβαςθσ Προμικειασ με τίτλο: «Υποδομζσ Ηλεκτροκίνθςθσ - Ηλεκτρικά Οχιματα
- Στακμοί Φόρτιςθσ του Διμου Αγακονθςίου, Υποζργο 1»
Στο πλαίςιο του Υποζργου 1 τθσ Πράξθσ με τίτλο «Υποδομζσ Ηλεκτροκίνθςθσ-Ηλεκτρικά Οχιματα-Στακμοί
Φόρτιςθσ του Διμου Αγακονθςίου» περιλαμβάνεται θ προμικεια των κάτωκι:
ΟΜΑΔΑ Α


Ενόσ (1) Ηλεκτροκίνητου Λεωφορείου, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 15 ατόμων και επιπρόςκετα να
περιλαμβάνεται μία (1) κζςθ ΑΜΕΑ και κα χρθςιμοποιείται για τθν κάλυψθ των αναγκϊν μετακίνθςθσ
των επιςκεπτϊν του Διμου.

 Ενόσ (1) ταθμοφ Φόρτιςησ Σφπου DC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 40 kW.
ΟΜΑΔΑ Β


Ενόσ (1) Ηλεκτροκίνητου Οχήματοσ Καλαθοφόρου – Ανυψωτικοφ, με μικτό βάροσ περίπου 5,5
τόνουσ και μικοσ περίπου 6,0 (m). Το Ηλεκτροκίνθτο Όχθμα κα είναι καταςκευαςμζνο από υλικό
υψθλισ αντοχισ για μζγιςτθ ακαμψία του βραχίονα και μζγιςτθ αςφάλεια κατά τθν εργαςία, ενϊ κα
πρζπει να διακζτει τθλεςκοπικό βραχίονα για πρόςβαςθ και ςτα πιο δφςκολα ςθμεία, καλάκι
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 200 kg και αναλογικά χειριςτιρια χαμθλισ πίεςθσ τα οποία κα
προςφζρουν ακριβείσ κινιςεισ και μεγάλθ διάρκεια ηωισ. Το Προτεινόμενο Ηλεκτροκίνθτο Όχθμα κα
χρθςιμοποιείται από τθν Υπθρεςία του Διμου, ανάλογα με τισ εκάςτοτε υποχρεϊςεισ όπωσ αυτζσ κα
προγραμματίηονται για τθν υλοποίθςθ των απαιτοφμενων εργαςιϊν (κοπι κλαδιϊν, θλεκτρολογικζσ
εργαςίεσ, κλπ).



Ενόσ (1) Ηλεκτροκίνητου Πυροςβεςτικoφ Οχήματοσ Ειδικϊν Χρήςεων με ενδεικτικό ςυνολικό
μικοσ περίπου 4,0 (m) και χωρθτικότθτα δεξαμενισ τουλάχιςτον 700 (lit). Το προτεινόμενο
Ηλεκτροκίνθτο Όχθμα Ειδικϊν Χριςεων κα χρθςιμοποιείται από τισ Υπθρεςίεσ του Διμου για
κζματα πολιτικισ προςταςίασ (πυροςβζςεισ, κλπ).



Ενόσ (1) Ηλεκτροκίνητου Οχήματοσ Ειδικϊν Χρήςεων τφπου Pick-up με κλειςτό, ςτεγανό και
επιςκζψιμο το τμήμα τησ καρότςασ και με ενδεικτικό ςυνολικό μικοσ περίπου 4,0 (m). Το
προτεινόμενο Ηλεκτροκίνθτο Όχθμα Ειδικϊν Χριςεων κα χρθςιμοποιείται από τισ Υπθρεςίεσ του
Διμου για τθν εξυπθρζτθςθ των ςυνεργείων (οδοφωτιςμόσ, φδρευςθ - αποχζτευςθ, κλπ) και του
απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ τουσ.
Ενόσ (1) Ηλεκτροκίνητου Οχήματοσ τφπου Pickup με ανατρεπόμενη καρότςα και ψηλή
διάτρητη περίφραξη και με ενδεικτικό ςυνολικό μικοσ περίπου 4,0 (m). Το προτεινόμενο μικρό
Ηλεκτροκίνθτο Όχθμα Ειδικϊν Χριςεων κα χρθςιμοποιείται από τισ Υπθρεςίεσ του Διμου για τθν



ΑΔΑ: 67ΠΟΩ6Φ-9ΛΓ
εξυπθρζτθςθ των ςυνεργείων (οδοφωτιςμόσ, φδρευςθ - αποχζτευςθ, κλπ)
και του
απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ τουσ.
 Σεςςάρων (4) ταθμϊν Φόρτιςησ τφπου AC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 22 kW.
ΟΜΑΔΑ Γ
 Μίασ (1) Τβριδικήσ Μονάδασ ΑΠΕ με Φ/Β ςτακμό με χριςθ πλαιςίων υπερυψθλισ απόδοςθσ, με
ςυςςωρευτζσ ιόντων λικίου χωρθτικότθτασ 40 kWh, ςυνδυαηόμενθ με Υβριδικοφσ Inverters
ςυνολικισ ιςχφοσ 35 kW.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του κοινοφ λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV):
A/A
1
2
3
4

Περιγραφή
Ηλεκτρικά Οχιματα
Ηλεκτρικά λεωφορεία
Συςκευζσ Φόρτιςθσ
Ηλιακά Φ/Β Στοιχεία

CPV
34144900-7
34144910-0
31681500-8
09331200-0

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ Σφμβαςθσ «Τποδομζσ Ηλεκτροκίνηςησ-Ηλεκτρικά Οχήματα-ταθμοί Φόρτιςησ
του Δήμου Αγαθονηςίου, Τποζργο 1» ανζρχεται ςτο ποςό των εννιακοςίων ενενιντα δφο χιλιάδων ευρϊ
(€992.000,00) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24% και υποδιαιρείται ςτισ Ομάδεσ Α, Β & Γ. Κάκε
υποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ μπορεί να ςυμμετάςχει ςε μία ι παραπάνω Ομάδεσ.
. .Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία & Ώρα Λήξησ Τποβολήσ Προςφορϊν
Ημερομηνία και ϊρα ηλεκτρονικήσ Αποςφράγιςησ
Προςφορϊν

08/07/2022 & ϊρα Ελλάδασ 15:00
13/07/2022 & ϊρα Ελλάδασ 10:00

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ κατατίκεται από τουσ
ςυμμετζχοντεσ Οικονομικοφσ Φορείσ (προςφζροντεσ) εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοφ 2% επί τθσ
εκτιμϊμενθσ αξίασ, άνευ ΦΠΑ, ωσ εξισ:
Ομάδα Α : πζντε χιλιάδεσ τετρακόςια ευρϊ (€5.400,00).
Ομάδα Β : εννζα χιλιάδεσ εκατόν εξιντα ευρϊ (€9.160,00).
Ομάδα Γ : χίλια τετρακόςια ςαράντα ευρϊ (€1.440,00).
Στθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Οικονομικϊν Φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των Οικονομικϊν Φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν Ζνωςθ.

Ο Δήμαρχοσ Αγαθονηςίου

Ευάγγελοσ Κ. Κόττοροσ

