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∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Κόρινθος,
Αριθµ. Πρωτ.:

31-12-2019
47609

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
∆ιακηρύττει ότι
Εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει µόνο της τιµής, η εκτέλεση
της προµήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισµού µελέτης 115.568,00 €
συµπ/νου Φ.Π.Α σύµφωνα µε τις σχετικές ισχύουσες κείµενες διατάξεις νόµων και αποφάσεων, όπως
αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ. 47607/31-12-2019 διακήρυξη
διαγωνισµού ∆ηµάρχου Κορινθίων για την παρούσα προµήθεια. Ενδεικτικά αναφέρουµε: Ν.4412/2016
(Α'147), Ν.4314/2014 (Α' 265), Ν.4270/2014 (Α' 143), Ν.4250/2014 (Α' 74), Π.∆.80/2016 (Α΄145) όπως
ισχύουν.
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια: (α) πλαστικών κάδων µηχανικής αποκοµιδής χωρητικότητας
1.100 lt, πράσινου ή µπλε χρώµατος που θα χρησιµοποιηθούν ως µέσα συλλογής για τα σύµµεικτα
απορρίµµατα και τα απόβλητα συσκευασιών στις οδούς και επιλεγµένα σηµεία του ∆ήµου και (β)
χυτοσιδηρών κάδων δαπέδου χωρητικότητας 75 lt, που θα χρησιµοποιηθούν στους πεζόδροµους και τις
πλατείες της πόλεως της Κορίνθου.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Τα προς προµήθεια
είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων : CPV:
44613700-7.
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα:ΤΜΗΜΑ 1 : «Πλαστικοί κάδοι απορριµµάτων 1100
lt», εκτιµώµενης αξίας 79.200,00 € πλέον ΦΠΑ 24% και ΤΜΗΜΑ 2 : «Χυτοσιδηροί κάδοι δαπέδου 75lt»,
εκτιµώµενης αξίας 14.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. Προσφορές υποβάλλονται για το Τµήµα 1 ή το Τµήµα 2 της
προµήθειας ή και για τα δύο Τµήµατα, και για το σύνολο των ειδών έκαστου Τµήµατος.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ηµέρες και για τα δύο Τµήµατα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους
οικονοµικούς φορείς για διάστηµα οχτώ (8) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Κορινθίων.Η δαπάνη για την εν σύµβαση
βαρύνει την µε Κ.Α. :20/7135.0001σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2019 του
Φορέα.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος,
ύστερα από κανονική προθεσµία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της διακήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

∆ιαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ
31-12-2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

31-12-2019 και ώρα
14:00

17-01-2020 και ώρα
14:00

www.promitheus.gov.gr
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα.
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ)τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I
της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
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Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που ανέρχεται σε
ποσοστό 2% του εκτιµώµενου ποσού κάθε προσφερόµενου τµήµατος χωρίς ΦΠΑ µη συνυπολογιζοµένων
των δικαιωµάτων προαίρεσης και παράτασης της σύµβασης, δηλαδή:

Α/Α
Τµήµα -1
Τµήµα -2

Απαιτούµενη εγγυητική επιστολή
(€)

Είδος

Πλαστικοί κάδοι απορριµµάτων 1100 lt
Χυτοσιδηροί κάδοι δαπέδου 75lt

1.584,00
627,20

Ολογράφως
Χίλια πεντακόσια ογδόντα τέσσερα
ευρώ
Εξακόσια είκοσι εφτά ευρώ και είκοσι
λεπτά

α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., β)Κάθε είδους
επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγµατοποιείται µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από: την
προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή άλλη διεύθυνση http://www.korinthos.gr
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr . Ολόκληρο
το τεύχος του διαγωνισµού είναι διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου στην διεύθυνση:
http://www.korinthos.gr , στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΚΗΜ∆ΗΣ και του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 6 ηµέρες πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία είναι
προσβάσιµη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ο ∆ήµαρχος Κορινθίων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

