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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ ΑΝΟΙΚΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την εργασία που αφορά: «Διάθεση ογκωδών και κλαδιών για
περαιτέρω επεξεργασία σε ιδιώτη για ανακύκλωση 2016»
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιµή μ ε σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή μονάδας ανά τόνο ογκωδών απορριμμάτων και κλαδιών, στο σύνολο της
προσφοράς για την εργασία «Διάθεση ογκωδών και κλαδιών για περαιτέρω επεξεργασία σε
ιδιώτη για ανακύκλωση 2016».
Η κατάρτιση των όρων και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών έγινε με την
αρίθμ. 242/2016 απόφ. της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με ημερομηνία υποβολής προσφορών έναρξης 0407-2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ. και με καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών την 25η /07/2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ., με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

Ο προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 249.687,17 € με ΦΠΑ (23%)
αρχικά και των 251.717,14 € συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατα αναπροσαρμοσμένου
Φ.Π.Α.24 %. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ 20-6234.025 του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του Δήμου Σαλαμίνας Οικονομικού Έτους 2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα
αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ. Οι
υποψήφιοι ανάδοχοι θα έχουν το δικαίωμα της τροποποίησης υποβληθείσας προσφοράς,
υπαναχώρησης ή υποβολής νέας, εφόσον αυτό ασκείται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα υποβολής των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν
δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολή της.
Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό 4.059,95 € ίσο προς το 2% επί της προεκτιμώμενης
αμοιβής ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από το
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.salamina.gr
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση
Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου. Τηλ:213 2027 392
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