
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Καρπενήσι  10-05-2017 
 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ                                                               Αριθμ. πρωτ. 6611
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, προκηρύσσει  Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής  
υπηρεσιών με τίτλο:  «Υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και μεταφόρτωσης απορριμμάτων και καθαριότητας 
κοινοχρήστων  χώρων  Δήμου  Καρπενησίου»,  για  χρονικό  διάστημα  τριών  (3)  ετών  από  την  υπογραφή  της 
σύμβασης,  συνολικού  προϋπολογισμού  1.220.904,00€  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ 24%  και  καλεί  τους 
ενδιαφερόμενους  όπως  υποβάλλουν  τις  προσφορές  τους  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στην  υπ’ αριθμ.  9/2017 
Διακήρυξη.
CPV:90511200-4, 90610000-6, 90512000-9 - ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS GR243
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.6277.003 του προϋπολογισμού έτους 2017 του 
Δήμου Καρπενησίου κατά το ποσό των  135.656,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και τον αντίστοιχο Κ.Α. 
των προϋπολογισμών των ετών 2018, 2019 και 2020 με τα ποσά που αναγράφονται στη διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. 
Α/Α Συστήματος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 41727
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 και ώρα 8:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 και ώρα 10.00π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο  
Σύστημα.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα και  σε περίπτωση ενώσεων (φυσικών ή 
νομικών προσώπων) τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 
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.   Οι  
ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν  απαιτείται  να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από 
ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της  ευθύνονται  έναντι  της  αναθέτουσας  αρχής  αλληλέγγυα  και  εις  
ολόκληρον
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 19.000,00€ και πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9)μηνών από 
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  λαμβάνουν  γνώση  της  Διακήρυξης,  και  των  λοιπών  συμβατικών  τευχών   του  
Διαγωνισμού, από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α συστήματος 41727), από το ΚΗΜΔΗΣ και  την  
ηλεκτρονική διεύθυνση www.  karpenissi  .  gr  , όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση. 
Πληροφορίες για τον διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
(αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Μπαντή Μαρία και κ. Μπαμπαλής Δημήτριος τηλ: 2237350081 & 2237350077.)
Η σχετική προκήρυξη Σύμβασης απεστάλη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις  10-5-2017.  

Η  παρούσα  θα  δημοσιευθεί  επίσης  στο  Τεύχος  Διακηρύξεων  Δημόσιων  Συμβάσεων  της  Εφημερίδας  της  
Κυβερνήσεως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                                                       

http://www.contracts.gr/cpv/6f1246a9-76c4-4a79-8ce2-702e8ab5225e
http://www.karpenissi.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 673ΛΩΕΓ-Σ9Χ


		2017-05-12T07:58:49+0300
	Athens




