ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Κρέστενα, 28 /12 / 2020
Αρ. Πρωτ : 9663

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ -ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ενός(1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας
χωρητικότητας 16m3», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους –ποιότητας
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 165.000,00€ με Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό: 133.064,52 € και Φ.Π.Α.: 31.935,48
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013),
στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο ΠΔ60/07.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ, ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΑ Πέμπτη

4/02/2021 ΩΡΑ 8:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ, ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/02/2021 ΩΡΑ 17:00
μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις 16-22021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι κατά :




150.000,00€ το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε, σύμφωνα με την
απόφαση με αρ. πρωτ.: 83448/22.11.2019 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών
οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»
15.000,00€ ο ΔΗΜΟΣ (ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ)

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΤΕΜ.

133.064,52

1

ΣΥΝΟΛΟ (€)

Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3
133.064,52

CPV: 34144510-6
Φ.Π.Α. 24%

31.935,48

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

165.000,00

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους και εγγύηση συμμετοχής ποσοστού 2% της συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι: 2.661,29€
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο,
καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( Χριστοπούλου Μαρία τηλ: 2625360032 και 2625024460 ).
Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της περίληψης της διακήρυξης αυτής βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο Δήμαρχος

Διονύσιος Μπαλιούκος
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