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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο Δήμαρχος του Δήμου Πρέβεζας προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές για την: «“Προμήθεια   κάδων απορριμμάτων” 

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας με κωδικό CPV:34928480-6 ,ανέρχεται σε  

63.670,00€ χωρίς Φ.Π.Α. & 78.950,80€ με Φ.Π.Α. 24%. 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά    για μία ή 

περισσότερες ομάδες της προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση όμως η προσφορά θα αφορά το 

σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας. Κριτήριο ανάθεσης  είναι η   πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr     του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική γλώσσα. 

Ανάρτηση Προκήρυξης στο  ΚΗΜΔΗΣ 03-04-2020 ημέρα Παρασκευή.Έναρξη υποβολής 

προσφορών   16-04-2020 ημέρα Πέμπτη Λήξη υποβολής προσφορών 23-04-2020  ημέρα  

Πέμπτη και ώρα 19:00Αποσφράγιση  30-04-2020  ημέρα  Πέμπτη   και ώρα 10:00. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)   μηνών 

από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές 

προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Δεκτοί στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό γίνονται:Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε 

περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα αντίστοιχης 

επαγγελματικής δραστηριότητας. Οι ενώσεις προμηθευτών, υποβάλλουν κοινή προσφορά, η 

οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της που αποτελούν την ένωση, είτε από κοινό 

εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.  

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο 

διαγωνισμό η οποία εκδίδεται και απευθύνεται στο Δήμο Πρέβεζας ποσού που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ.Ο  οριστικός ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης, την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Πρέβεζας, αξίας ποσοστού   5% επί 

της καθαρής συμβατικής αξίας.  Ο  χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να 

είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για  διάστημα ενός 

μηνός. 

Η πληρωμή θα γίνει για  το σύνολο της προμήθειας  με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής. Η δαπάνη θα βαρύνει  τον  προϋπολογισμό το 2020 και ειδικότερα τον Κ.Α. 

20.7135.632- Σ020 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων. 
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού 

μπορούν να ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 13-04-2020. Οι διευκρινίσεις ή 

συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται  μέχρι την  16-04-2020. 
Το πλήρες τεύχος δημοπράτησης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας : 

http://www.dimosprevezas.gr/ Πληροφορίες σχετικά με την μελέτη  (  Αρμόδια  υπάλληλος κ. 

Πρασσά Ιφιγένεια τηλ. 2682060602)Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία διενέργειας του 

διαγωνισμού (  Αρμόδιος υπάλληλος κ. Σταματέλος Παναγιώτης   τηλ. 2682360683)  
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