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1. Η Περιφέρεια Στ. Ελλάδος-Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό δημόσιο 

διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών : «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών & συντήρηση-
επισκευή ελαστικών, οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας 
για τα έτη 2021-2022», (CPV 50112000-3, 50116500-6, 34913000-0 και 34350000-5) συνολικού 

προϋπολογισμού 127.177,42€ ευρώ (άνευ Φ.Π.Α), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός, Κ.Α.Ε. 073.0861, 073.1321, 073.5429 και ΣΑΕΠ0566 σε βάρος 
του ενάριθμου 2016ΕΠ56600008, Κ.Α.Ε. 071.9459 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, 
στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

4. Υποδιαίρεση σε ομάδες: ΟΜΑΔΑ Α : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & Π.Υ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Π.Ε.Β. 
προϋπολογισμού 56.451,61€ άνευ Φ.Π.Α. ΟΜΑΔΑ Β : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & Π.Υ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Π.Ε.Β. 
συνολικού προϋπολογισμού 40.322,58€ άνευ Φ.Π.Α. ΟΜΑΔΑ Γ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Π.Ε.Β. συνολικού προϋπολογισμού 30.403,23€ άνευ Φ.Π.Α. Προσφορές 
υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες για την συνολική, ωστόσο, ποσότητα κάθε «ομάδας». 

5. Δικαίωμα συμμετοχής Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης. 
6. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 21-05-2021 ημέρα 

Παρασκευή  και ώρα  23:59 μ.μ. 
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:  Στις 27/05/2021, ημέρα Πέμπτη  και 
ώρα 10:00 π.μ.  

7. Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής (1%) 
που αντιστοιχεί σε ποσό πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (564,52€) για την 
ομάδα Α, τετρακοσίων τριών ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (403,22€) για την ομάδα Β και τριακοσίων τεσσάρων 
ευρώ και τριών λεπτών (304,03€) για την ομάδα Γ. Ισχύουν οι όροι του άρθρου 2.2.2 της διακήρυξης. 

8. Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υποβάλουν το ΤΕΥΔ  
9. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης α) αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 06/05/2021 (ΑΔΑΜ: 

21PROC008560427), β) η περίληψη της στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και στον ελληνικό τύπο γ)  στην ιστοσελίδα της Π.Στ.Ε. 
στη Διεύθυνση: http:// www.pste.gov.gr και δ) στον πίνακα ανακοινώσεων της ΠΕΒ 

10. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ : Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της Διακήρυξης. 
11. Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού 

(διακήρυξη κ.λπ.) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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