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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος του Δήμου Πρέβεζας προκηρύσσει Συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής
για την:  Παροχή της υπηρεσίας  «Μεταφορά ανακυκλώσιμων  δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας
2018-2019  » - CPV:90512000-9- Προϋπολογισμού  38.240,00€  χωρίς Φ.Π.Α. &  47.417,60€ συμπερι-
λαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις ή κοινο-
πραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων ,που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της  υπό ανάθεση προ-
μήθειας ( ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ) και παρέχουν τα εχέγγυα για την άρτια εκτέλεση της σύμβα-
σης.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου  στο Δημαρχείο Πρέβεζας

Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί   στις 07-08-2018 ημέρα  Τρίτη  & ώρα   10:00  (λήξη παραλα-
βής  προσφορών)  .Οι  προσφορές  μπορεί  να  αποστέλλονται  στην  Υπηρεσία  ταχυδρομικά  ή  με  άλλο
πρόσφορο  τρόπο στη  διεύθυνση  :  Δημαρχείο  Πρέβεζας  οδός  Ελευθέριου  Βενιζέλου  & Μπαχούμη  2,
Πρέβεζα ΤΚ 48100, και παραλαμβάνονται με απόδειξη στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με την απαραίτητη
όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. Ο  Οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η παροχή της υπη-
ρεσίας , υποχρεούται να προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης την προβλεπόμενη εγγύηση κα-
λής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Πρέβεζας, αξίας ποσοστού   5% επί της καθαρής συμβατικής αξίας
(δηλ. αυτής που διαμορφώθηκε βάσει της προσφοράς του, χωρίς ΦΠΑ).Ο  χρόνος ισχύος της εγγύησης
καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μήνες.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται για δώδεκα μήνες  από την υπογραφή της και την ανάρτη-
σή της στο ΚΗΜΔΗΣ,  με δυνατότητα μόνο χρονικής επέκτασης  και μέχρι ανάδειξης αναδόχου από
τον επόμενο διαγωνισμό και εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί η συμβατική δαπάνη & ποσότητες 

Η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς ετών 2018 & 2019 και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. Οι
δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, βαρύνουν τον ανάδοχο. Πλήρης, άμεση και ελεύθερη πρόσβαση
στο  αναλυτικό  τεύχος  του  παρόντος  διαγωνισμού  παρέχεται  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Πρέβεζας
http://www.dimosprevezas.gr/

Για την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών για την διαγωνιστική διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν  να  απευθύνονται  στο  τμήμα  Προμηθειών  (  αρμόδιος  υπάλληλος  Σταματέλος  Παναγιώτης  τηλ:
2682360683) και για τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  στην Διεύθυνση Αγροτικής  Ανάπτυξης -Πε-
ριβάλλοντος-Καθαριότητας & Πρασίνου  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμόδια  υπάλληλος:  Πρασσά Ιφιγένεια
τηλ. 2682060602). 
Η συμβατική σχέση των συμβαλλομένων διέπεται από τους όρους της  διακήρυξης τις     διατάξεις του .
Ν.3463/2006  , του Ν3852/2010 και του Ν.4412/2016  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών  και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας..

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Μπαΐλης
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