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ΠΡΟKHΡΥΞΗ 

 

Διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: 

Προμήθεια εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (συστήματα υπόγειων κάδων, μεταφερόμενοι κάδοι μεγάλου όγκου 

για επιδεικτικές δράσεις) 

 

1.  Στοιχεία αναθέτουσας αρχής:  Δήμος  Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 66133 Δράμα, Ελλάδα 

     Τηλ.: +302521350630, Fax:  +302521350748, E-mail: mmeli@dimosdramas.gr  

2.  Διαδικασία: Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 

3. Περιγραφή/αντικείμενο διαγωνισμού: Προμήθεια εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (συστήματα υπόγειων κάδων, 

μεταφερόμενοι κάδοι μεγάλου όγκου για επιδεικτικές δράσεις) 

4.  CPV:  42996200-6, 44613700-7 

5.  Κριτήρια ανάθεσης:  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης και για τα δυο τμήματα, 1 και 2, είναι η  συμφερότερη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής. 

6.  Προϋπολογισμός:  217.774,19 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

7.  Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 2% σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 72 του 

Ν.4412/2016 και το άρθρο 2.1.5  της διακήρυξης 

8. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι 23 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα 

Κυριακή και ώρα 17:00 μ.μ. στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μόνο από εγγεγραμμένους στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) 

9. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι, 31 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.  

10. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  21 Νοεμβρίου 2018.  

11. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 

12. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος III και του υποδείγματος του 

Παραρτήματος VII της υπ’ αριθμ. 35338/2018 Διακήρυξης. 

13. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα. Προσφορά που δεν 

αφορά το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος, στο οποίο συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι, είναι απαράδεκτη. 

14. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και 

από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού, που είναι διαθέσιμη και στο 

διαδίκτυο στις διευθύνσεις:  www.eprocurement.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ & ΚΗΜΔΗΣ )και www.dimos  dramas.gr  
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