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Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε προμήθεια  χλοοκοπτικού τρακτέρ   για την κάλυψη 

των αναγκών του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Κομοτηνής.  

Έχοντας υπόψη την από 7/10/2019 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε  αρμόδια για την 

προμήθεια  με τίτλο «Προμήθεια χλοοκοπτικού τρακτέρ »   σας προσκαλούμε να υποβάλλετε 

οικονομική προσφορά για την εν λόγω προμήθεια  μέχρι την Δευτέρα  9/12/2019 και ώρα  

11.00  π.μ. σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν 4412/2016  και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η 

χαµηλότερη τιµή.   

    Παρακαλούμε όπως υποβληθεί με την προσφορά σας : 

1. Οικονομική Προσφορά (επισυναπτόμενο  υπόδειγμα ) 

2. Έγγραφο/Δήλωση Τεχνικής Έκθεσης-Τεχνικών Προδιαγραφών   με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά  του χλοοκοπτικού τρακτέρ  υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο 

3. Τεχνικά/ενημερωτικά φυλλάδια (Prospectus) 

Σύμφωνα με την παρ. 4 αρ. 92 ν. 4412/16 ορίζεται ότι τα τυχόν τεχνικά/ενημερωτικά 

φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, μπορούν να 

υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική 

(άρθρο 80 παρ.10 Ν.4412/2016).  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  

Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία , έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντας την 

μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της 

προσφοράς. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επισυνάπτεται υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο ως απόδειξη για την μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 αρ.73 του Ν4412/2016  . 

 

5. Υπεύθυνη Δήλωση  ότι το  εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του τρακτέρ  στην Ελληνική 

γλώσσα , θα παραδοθεί με την παραλαβή του μηχανήματος   
 

6. Υπεύθυνη δήλωση για την εκπαίδευση των χειριστών του αγοραστή , υπογεγραμμένη 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο 

 

7. Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος για το πλήρες 

μηχάνημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 



εργοστασιακή εγγύηση και  να  καλύπτει,  χωρίς  καμία  επιπλέον  επιβάρυνση  του  

Αγοραστή,  την  αντικατάσταση  ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς 

συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) , υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο 

8. Υπεύθυνη  δήλωση  παροχής    ανταλλακτικών  τουλάχιστον  για 10  έτη , 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό 

αυτό πρόσωπο 

Το  διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι 

μικρότερο    από 15 ημέρες. 

9. Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service  , 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό 

αυτό πρόσωπο 

10. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμό  

11. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  για συμμετοχή  σε διαγωνισμό 

 

Υποβολή φυσικού φακέλου στην αναθέτουσα αρχή  

Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται ανωτέρω, 

θα υποβληθούν στο Δήμο Κομοτηνής (τμήμα πρωτοκόλλου) μέσα σε καλά σφραγισμένο ενιαίο 

κυρίως φάκελο, όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:  

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  

β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου.  

γ) Ο τίτλος  της προμήθειας  

γ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο 
αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 
 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα 
 

          Η Προϊσταμένη Τμήματος πρασίνου 

             ΚΑΪΚΑ ΣΤΕΛΛΑ 

          ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 


