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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
Προκηρύσσει  ανοικτό  δημόσιο  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  για  την  «Προμήθεια

κάδων  μηχανικής  αποκομιδής  απορριμμάτων,  τριπλών  κάδων  αποκομιδής
ανακυκλώσιμων  υλικών  και  καλαθιών  απορριμμάτων,  ενδεικτικού  συνολικού
προϋπολογισμού δαπάνης 101.866,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφω-
να με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα
σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.

Κριτήριο  κατακύρωσης  είναι    η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά βάσει της τιμής ανά ομάδα των υπό προμήθεια ειδών.

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού
Συστήματος  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  .

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :  24-5-2018 και ώρα: 08:00π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29-5-2018 και ώρα: 15:00μ.μ.
Η  εγγύηση  συμμετοχής  ορίζεται  σε  ποσοστό  2%  επί  της  συνολικής

προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλ. στο ποσό των χιλίων
εξακοσίων σαράντα τριών ευρώ (1.643,00€).
Εάν η προφορά αφορά μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, η εγγύηση
συμμετοχής εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί  σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης
δαπάνης,  μη  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ,  η  οποία  αναλογεί  στην  προσφερόμενη
ποσότητα, δηλαδή η εγγυητική επιστολή ανά Ομάδα ανέρχεται στα εξής ποσά:
Α.  1.106,40€ (Πλαστικοί κάδοι μηχανικής αποκομιδής)
Β.      126,00€ (Τριπλοί πλαστικοί κάδοι)
Γ.      410,60€ (Καλαθάκια)

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
από  το  Τμήμα  Προμηθειών  του  Δήμου  Βόλου,  ταχυδρ.  δ/νση  Πλατεία  Ρήγα  Φεραίου,
αρμόδιος  υπάλληλος  Κωνσταντίνος  Ρέππος,  τηλ:2421350119,  2421350165,  FAX
2421097610 και στην ηλεκτρονική δ/νση του Δήμου Βόλου www  .  dimos  volos  .  gr.

Η παρούσα υπογράφεται σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 8428/29-01-2015 απόφαση
Δημάρχου Βόλου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Βόλου.

                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
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ΑΔΑ: ΩΞΒΜΩ96-Ν0Π
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