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Ο Γήμαρτος Γόρησνας 

 
Πξνθεξύζζεη αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Προμήθεια κάδων 
απορριμμάηων για 2018 » ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 149.699,00 € (ζπκπεξ/κέλνπ 
Φ.Π.Α.24%) κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, 
βάζεη ηεο ηηκήο γηα ην ζύλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ πνπ ζπκθσλνύλ κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο κε αξ.πξση.15872/1-11-2018 θαη όπσο 
πξνδηαγξάθεηαη  ζηελ κε αξ. 45 /2018 κειέηε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ. 

 
   Η παξαπάλσ πξνβιεπόκελε δαπάλε ζα βαξύλεη από ηδία έζνδα ζηνλ νηθείν Κ.Α  20.7135.0503      

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2018. 
 
Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (ΔΣΗΓΗΣ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πύιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. κέρξη ηελ 26 Νοεμβρίοσ ηνπ έηνπο 2018 εκέξα 

Γεσηέρα θαη ώξα 15:00:00 ζε ειεθηξνληθό θάθειν. 

 

Οη ππεύζπλεο δειώζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θαζώο θαη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη από απηόλ 

ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηύπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη ζην πξσηόθνιιν ηεο ππεξεζίαο πνπ 

δηελεξγεί ην δηαγσληζκό, κε δηαβηβαζηηθό όπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδόκελα 

δηθαηνινγεηηθά, ενηός ηριών (3) εργαζίμων εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο . 

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη 5 (πέληε) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 4 Γεκεμβρίοσ ηοσ έηοσς 

2018 εκέξα Σρίηη θαη ώξα 11:00πμ κέζσ ησλ αξκόδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζύζηεκα νξγάλσλ 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 
Σην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί : 

1. Όια ηα θπζηθά πξόζσπα (Έιιελεο ή Αιινδαπνί). 

2. Όια ηα λνκηθά πξόζσπα. 

3. Σπλεηαηξηζκνί. 
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4. Δλώζεηο ή Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ. 

 

εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (πξνκεζεπηέο) απαηηείηαη λα 

δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνύλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα (Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. – Γηαδηθηπαθή πύιε 

www.promitheus.gov.gr). 

Όινη νη παξαπάλσ έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο 

.Γιώζζα πξνζθνξάο είλαη ε Διιεληθή. 

Η ζπλνιηθή εγγύεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε πνζνζηό έλα ηνηο εθαηό (1%) επί ηνπ ζπλνιηθνύ 

ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο πξνκήζεηαο εθηόο Φ.Π.Α. (ήηνη : πνζνύ 1.207,25 €). Ο ρξόλνο 

ηζρύνο ηεο εγγύεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο από ην ρξόλν ηζρύνο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε 

παξνύζα δηαθήξπμε θαηά ηνπιάρηζηνλ έλα (30) εκέξεο. 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνύ ρσξίο θακία αιιαγή γηα ρξνληθό δηάζηεκα 
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ από ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ. 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ππό πξνκήζεηα είδε, ηε κειέηε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηε Γ/λζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ 

ηνπ Γήκνπ Γόξηπλαο (Αγ.Γέθα, ΤΚ 70012, ηει. 28923 40317, fax: 28920 31491, αξκόδηνο 

ππάιιεινο: Γ. Βαξδάθεο), ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.gortyna.gov.gr θαη ζηελ δηαδηθηπαθή 

πύιε www.promitheus.gov.gr. 

 

 
 

 
Ο Γήκαξρνο 

 
 
 
 
 
 

Νηθόιανο Σρνηλαξάθεο  
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