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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ∆ΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

Ξ ∆ΗΛΞΡ  ΠΞΘΖΗΜΘΑΡ-ΛΕΘΑΜΩΜ 

ΟΠΞΙΗΠΣΡΡΕΘ 

 

Ηιεθηξνληθό Αλνηθηό ∆εµόζην ∆ηαγσληζµό γηα ηελ Οαξνρή Σπεξεζίαο 

«Αποκομιδή Απορριμμάηων και καθαριζμός ηων κοινότρηζηων τώρων ηοσ 

Γήμοσ Σροιζηνίας-Μεθάνων». 

ν Ιξηηήξην Ιαηαθύξσζεο είλαη ε ραµειόηεξε ηηµή γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ 

πνπ πξνζθέξεη ν δηαγσληδόµελνο. 

Αξηζµόο ∆ηαθήξπμεο: 5615/25.08.2015 

Τξεκαηνδόηεζε: Δεκνηηθνί Οόξνη (Κ.Α: 20.7425.001) 

 

1.ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ:  

∆ήµνο ξνηδελίαο-Λεζάλσλ 

Δηεύζπλζε : Γαιαηάο ξνηδελίαο, .Ι 180 20  

ειέθσλν: 22980-42211, 43738  Φαμ: 22980 42440                                                       

2.ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ:  

«Απνθνµηδή Απνξξηµµάησλ θαη θαζαξηζκόο ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηνπ ∆ήµνπ 

ξνηδελίαο-Λεζάλσλ». 

3.ΔΙΓΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ:  

Ρύµβαζε Οαξνρήο Σπεξεζηώλ 

4.ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ:  

Εξγαζίεο Απνθνµηδήο -Λεηαθνξάο Απνξξηµµάησλ, από ην ∆ήµν ξνηδελίαο-

Λεζάλσλ θαη  πιύζε ηνπ ζπλόινπ ησλ θάδσλ ηνπ ∆ήµνπ (CPV:90512000-9 και 

90511000-2). 

5.ΠΡΟΦΟΡΔ:  

Γίλoληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ ζα αθνξνύλ ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ ηεο 

αλσηέξσ ζύµβαζεο. 

6.ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

201.597,00€ µε Φ.Ο.Α., 37.697,00 ΦΟΑ (23%), Οξνεθηηκώκελε αμία:163.900,00€ 

ρσξίο Φ.Ο.Α. 

7.ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ:  

Ξθηώ (8) µήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύµβαζεο. 

8.ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΔΓΓΤΗΔΙ:  

Η πξνζθνξά πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη µε πνηλή απνθιεηζµνύ λα ζπλνδεύεηαη από 

Εγγπεηηθή Επηζηνιή Ρπµµεηνρήο ζην δηαγσληζµό ζε επξώ (€), ην ύςνο ηεο νπνίαο 

πξέπεη λα αλέξρεηαη ζην 1% ηεο πξνεθηηµώµελεο αμίαο ηεο ζύµβαζεο ρσξίο 

Φ.Ο.Α. ήηνη 1.639,00€. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο Ρύµβαζεο, ν Αλάδνρνο 

πξέπεη λα πξνζθνµίζεη Εγγπεηηθή Επηζηνιή Ιαιήο Εθηέιεζεο Ρύµβαζεο, ην ύςνο 

ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύµβαζεο ρσξίο ΦΟΑ 

(νξηδόκελα βάζε ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Μ.4281/14). 

 9.ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:  

Ίδηνη πόξνη (Ι.Α: 20.7425.001) 

http://www.dimostroizinias-methanon.gr/
ΑΔΑ: Ω0ΩΨΩΗΛ-ΦΝ4



10.ΓΙΑΘΔΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ-ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ:  

Ξη ελδηαθεξόµελνη µπνξνύλ λα παξαιαµβάλνπλ ην πιήξεο θείµελν ηεο δηαθήξπμεο 

θαη ησλ ινηπώλ ζπµβαηηθώλ ηεπρώλ από ην δηθηπαθό ηόπν ηνπ δηαγσληζµνύ µέζσ 

ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Ε.Ρ.Η.∆.Η.Ρ. όπνπ θαη 

ππνβάιινληαη ηα ζρεηηθά αηηήµαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ –

δηεπθξηλήζεσλ, µόλν από εγγεγξαµµέλνπο ζην ζύζηεµα νηθνλνµηθνύο θνξείο. 

Επίζεο ην ζύλνιν ησλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζµνύ ζα βξίζθνληαη αλαξηεµέλα ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ∆ήµνπ, ζηε δηεύζπλζε www.dimostroizinias-methanon.gr, όπνπ 

παξέρεηαη ειεύζεξε, άµεζε θαη πιήξεο πξόζβαζε θαζώο θαη ζην Ι.Η.Λ.Δ.Η.Ρ. 

11.ΣΟΠΟ,ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΓΛΧΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ:  

Ξ δηαγσληζµόο ζα πξαγµαηνπνηεζεί µε ηε xξήζε ηεο πιαηθόξµαο ηνπ Εζληθνύ 

Ρπζηήµαηνο Ηιεθηξνληθώλ ∆εµνζίσλ Ρπµβάζεσλ (Ε.Ρ.Η.∆Η.Ρ) µέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Ρπζηήµαηνο µε εµεξνµελία 

έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζηηο 04/09/2015 θαη ώξα 10:00π.µ. θαη 

θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο ζηηο 11/09/2015 θαη ώξα   15:00κ.µ. Λεηά ηελ 

παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εµεξνµελίαο θαη ώξαο, δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζύζηεµα. Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ 

(ππνθάθεινο δηθαηνινγεηηθά –ηερληθή πξνζθνξά) γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηµεο 

εµέξεο µεηά ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ήηνη   17/09 

/2015 θαη ώξα  10:00 π.µ. Η γιώζζα ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε Ειιεληθή. 

12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: 

Όιεο ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο ζηα ηειέθσλα: 22980-42211,43738. Φαμ 

επηθνηλσλίαο : 22980- 42440,(Αξκόδηα Ια Δεκεηξίνπ). Εξσηήκαηα θαη ηπρόλ 

δηεπθξηλήζεηο γηα ηνλ δηαγσληζκό ζα απαληεζνύλ εθόζνλ ππνβιεζνύλ εγγξάθσο 

δύν (2) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ. 

13. ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ:  

Εθαηόλ είθνζη εκέξεο πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επόκελε κέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ). 

14. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ:  

Όια ηα θπζηθά ή λνµηθά πξόζσπα (εµεδαπά ή αιινδαπά), ελώζεηο ή θνηλνπξαμίεο 

πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά θαη πιεξνύλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο, ηερληθέο, 

πνηνηηθέο θαη νπζηαζηηθέο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε Δηαθήξπμε, ηελ 

κειέηε θαη ηε ζρεηηθή Μνκνζεζία.  

15.ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ: 

∆ελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο.  

 

 

 

 

Ξ ΔΗΛΑΠΤΞΡ 

 

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
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