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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο Δήμαρχος Πλατανιά  προκηρύσσει Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών για την Εκπόνηση Σχεδίου 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) στο Δήμο Πλατανιά, 32.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 24% : 7.680,00 €, Σύνολο με  
ΦΠΑ 24% : 39.680,00€, κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής για την επιλογή αναδόχου του έργου  Πηγή χρηματοδότησης: «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» βάσει της αρ. απόφ. 201.6/23-12-2020 (ΑΔΑ Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) και του χρηματοδοτικού 
προγράμματος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το 2020. Αρχή - Στοιχεία 
επικοινωνίας: Δήμος Πλατανιά, Γεράνι, Χανιά, Κουκουνάκη Αικατερίνη, 2821340029, fax: 2821340090, site: 
www.platanias.gr. Ο υποψήφιος ανάδοχος, επί ποινή αποκλεισμού, οφείλει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο της 
δημοπρατούμενης υπηρεσίας 

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές, δεν προβλέπεται δικαίωμα παράτασης και προαίρεσης 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν: 
1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.. Θα πρέπει όμως οι ενώσεις οικονομικών φορέων 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας υπολογίζεται επί της 
εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών και λήξη της διαγωνιστικής διαδικασία είναι η  05/07/2021 και 
ώρα  10.00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αλικιανού, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική. 
Για την εν λόγω υπηρεσία λήφθηκε η υπ’ αριθ.: 275/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΝΞΛΩΞ5–165 και 
ΑΔΑΜ: 21REQ008670232) όπου δεσμεύεται το ποσό των 39.680,0€ εις βάρος του ΚΑ. 70.6117.003 
χρόνος ισχύος των προσφορών: 6  μήνες. 
Χρόνος διάρκειας της σύμβασης: 6 μήνες 

Ο Δήμαρχος Πλατανιά 

Μαλανδράκης Ιωάννης 
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