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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αμοργού προκηρύσσει την διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση βυθιζόμενων συστημάτων
αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των
Ο.Τ.Α» για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας είναι 198.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (EΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr (σύμφωνα με το άρθρα 66, 120 και 121(α) του Ν. 4412/16).
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στην
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και
στο Ν. 4412/2016.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/
«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».
Η δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο θα γίνει μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ.
Τα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχονται ελεύθερα με πλήρη πρόσβαση μετά τη
δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμοργού στη
διεύθυνση: https://dimos.amorgos.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το
Τμήμα Προμηθειών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2285360230 ή
2285360201.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται με τρόπο που περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά τεύχη
της διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 2% (δύο επί τοις εκατό) επί της συνολικά
προεκτιμώμενης από την υπηρεσία αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 3.200,00 € ,
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
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