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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο ∆ΗΜΟΣ  ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό για την Παροχή Υπηρεσίας 

«Αποκομιδή Απορριμμάτων και καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 

Τροιζηνίας-Μεθάνων». 

Το Κριτήριο Κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των εργασιών που 

προσφέρει ο διαγωνιζόµενος. 

Αριθµός ∆ιακήρυξης: 4285/20.7.2016 

Χρηµατοδότηση: Δηµοτικοί Πόροι (Κ.Α: 20.7425.001) 

 

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  

∆ήµος Τροιζηνίας-Μεθάνων 

Διεύθυνση : Γαλατάς Τροιζηνίας, Τ.Κ 180 20  

Τηλέφωνο: 22980-42211, 43738  Φαξ: 22980 42440                                                       

2.ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

«Αποκοµιδή Απορριµµάτων και καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου 

Τροιζηνίας-Μεθάνων». 

3.ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών 

4.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

Εργασίες Αποκοµιδής -Μεταφοράς Απορριµµάτων, από το ∆ήµο Τροιζηνίας-Μεθάνων 

και  πλύση του συνόλου των κάδων του ∆ήµου (CPV:90512000-9 και 90511000-2). 

5.ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:  

Γίνoνται δεκτές οι προσφορές που θα αφορούν το σύνολο των εργασιών της ανωτέρω 

σύµβασης. 

6.ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

341.744,00€ µε Φ.Π.Α., 66.144,00 ΦΠΑ (24%), Προεκτιµώµενη αξία:275.600€ χωρίς Φ.Π.Α. 

7.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

Δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 

8.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:  

Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από 

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει 

να ανέρχεται στο 1% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 

2.756,00€. Για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
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ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ (οριζόµενα βάση του άρθρου 157 του 

Ν.4281/14). 

 9.ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  

Ίδιοι πόροι (Κ.Α: 20.7425.001) 

10.ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν το πλήρες κείµενο της διακήρυξης και 

των λοιπών συµβατικών τευχών από το δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. όπου και υποβάλλονται τα 

σχετικά αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών –διευκρινήσεων, µόνο από 

εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς. Επίσης το σύνολο των τευχών του 

διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, στη διεύθυνση 

www.dimostroizinias-methanon.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης 

πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 

11.ΤΟΠΟΣ,ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε τη xρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος µε ηµεροµηνία έναρξης υποβολής 

προσφορών στις 19/9/2016 και ώρα 10:00π.µ. και καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής στις 

23/9/2016 και ώρα 15:00µ.µ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και 

ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. Η ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των προσφορών (υποφάκελος δικαιολογητικά –τεχνική προσφορά) γίνεται 

τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών ήτοι 29/9/2016 και ώρα  10:00 π.µ. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι 

η Ελληνική. 

12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 22980-42211,43738. Φαξ επικοινωνίας : 

22980- 42440,(Αρµόδια Κα Δηµητρίου). Ερωτήµατα και τυχόν διευκρινήσεις για τον 

διαγωνισµό θα απαντηθούν εφόσον υποβληθούν εγγράφως δύο (2) ηµέρες πριν από την 

ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 

13. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

Εκατόν είκοσι ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη µέρα της διενέργειας του 

διαγωνισµού (καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών). 

14. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά), ενώσεις ή κοινοπραξίες που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά και πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές, τεχνικές, ποιοτικές 

και ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη Διακήρυξη, την µελέτη και τη 

σχετική Νοµοθεσία.  

15.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: 

∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.  

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
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