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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΕΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ»
Ο Δήμαρχος Πύλης θα προβεί σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες
προσφορές σε ευρώ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΕΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ» για τις ανάγκες του Δήμου Πύλης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης
120.967,74€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αντικείμενο προμήθειας: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) καινούργιου
απορριμματοφόρου, τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12 κ.μ.. Το απορριμματοφόρο όχημα θα αποτελείται από
πλαίσιο και υπερκατασκευή και πρέπει να έχει σύστημα συμπιέσεως των απορριμμάτων τύπου πρέσας, να είναι
κατάλληλο για την φόρτωση απορριμμάτων με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό (βιοαπόβλητα) και να πληροί
όλες τις υπάρχουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια
κυκλοφορίας. Πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, καινούργιο και αμεταχείριστο. Συγκεκριμένα:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

Προμήθεια ενός(1)
καινούργιου
1.

απορριμματοφόρου τύπου
πρέσας στο Δήμο Πύλης,

Τεμ.

1

120.967,74

120.967,74

σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές
Δαπάνη Προμήθειας:

120.967,74

ΦΠΑ 24%:

29.032,26

Γενικό Σύνολο Προμήθειας:

150.000,00

CPV: 34144512-0 «Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων»
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
της αναλυτικής διακήρυξης.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ATHANASIOS KANELAS
Ημερομηνία: 2020.10.08 13:08:24 EEST
Τόπος: ΠΥΛΗ

ΑΔΑ: 64ΣΕΩ14-ΓΙΡ

Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά τις προσφορές τους, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέχρι
την 02/11/2020 (καταληκτική ημερομηνία) και ώρα 11:00:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθμ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017 τεύχος Β΄) Απόφαση του Υπ.
Οικονομίας & Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)».
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα ανέρχεται στο ποσοστό 2%
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων
δεκαεννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (2.419,35€), κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής Διακήρυξης θα
καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Πύλης: http://www.dimospylis.gr Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται
με τη χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Λαγού Χριστίνα τηλ.: 2434350137 – Αποστολόπουλος Σπυρίδων τηλ.:
2434350321 και FAX: 2434350314.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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