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Ο ∆ήµαρχος Αλµυρού 

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 27, 36 και 37 του Ν. 4412/2016, για την «Προµήθεια µεταχειρισµένων δύο 
απορριµµατοφόρων µε σύστηµα πρέσας και ενός καλαθοφόρου»,  όπως αυτή περιγράφεται στην 
αριθ. 12/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου Αλµυρού, 

προϋπολογισµού εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ   (115.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

24%.    
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, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 

Τρίτη 13 Μαρτίου  2018  και ώρα 15:00.  
 

Ταξινόµηση κατά CPV : 34144512-0, 42416210-0.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες της 
προµήθειας. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ενδιαφερόµενους για χρονικό διάστηµα έξι 
(6) µηνών  από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, που ορίζεται σε ποσοστό 
2% επί της προϋπολογιζόµενης από την υπηρεσία δαπάνης, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Σε 
περίπτωση που η προσφορά θα αφορά µέρος των υπό προµήθεια ειδών (µία ή περισσότερες οµάδες), 
οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής ορίζονται σε ποσοστό 2% επί του αντίστοιχου αθροίσµατος του 
προϋπολογισµού των προσφερόµενων ειδών. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει 
χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς.  

Ο/οι µειοδότης/ες υπογράφει επιµέρους συµβάσεις µε το ∆ήµο για το τµήµα της προµήθειας 
που αντιστοιχεί στο κατακυρωθέν τµήµα. Οι συµβάσεις θα ισχύουν από την ηµεροµηνία υπογραφής 
τους και για εξήντα (60) ηµέρες.  

Παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά 

τεύχη του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.almyros-city.gr και µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (αρ. συστήµατος  53102).  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ∆ήµο κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες (Αρµόδιος υπάλληλος : Ευάγγελος Σπανός, τηλ.: 2422350243  e-mail:  

v.spanos@almiros.gr, και για την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς Σοφία Ζαχαροπούλου, 

τηλ. 2422350240, e-mail: s.zaxaropoulou@almiros.gr ) 
 

     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 
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