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Πιαηεία Γελλεκαηά
Φηιηππηάδα, 48200

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΟΤ ΔΘΑΓΩΝΘΜΟΤ
ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΜΕΩ ΕΗΔΗ
Ο Δήμοσ Ζηρού
Πξνθεξύζζεη αλνηρηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό πξνκήζεηαο θάησ ησλ νξίσλ ηνπ Ν.4412/2016, κέζσ
πιαηθόξκαο ηνπ ΔΖΓΖ, κε ηίηιν: «Προμήθεια ενός (1) Καινούργιοσ Απορριμμαηοθόροσ Σύποσ
Πρέζας με ύζηημα GPS και ύζηημα Ελέγτοσ-Μέηρηζης Πλήρωζης Κασζίμοσ» ζηα πιαίζηα ηεο
Πξάμεο κε αθξσλύκην: “INTERNET OF BINS” (Παθέην Δξγαζίαο 3/ Παξαδνηέν 3.1.3) ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”, θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηε πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο.
Αναθέηοσζα Αρτή-ηοιτεία Επικοινωνίας:
Δπσλπκία

ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΤ

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε

Πιαηεία Γελλεκαηά

Πόιε

Φηιηππηάδα (Π.Δ. Πξέβεδαο, Ήπεηξνο)

Σαρπδξνκηθόο Κσδηθόο

48200

Σειέθσλν-Πιεξνθ.
Φαμ

26833 60600 θ. Γξάθνπ Γεσξγία
26830 24667

Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν

info@dimoszirou.gr

Γεληθή Γηεύζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)

https://dimoszirou.gr/

Σα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεύζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε
ζηελ δηεύζπλζε (URL): www.promitheus.gov.gr, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. (α/α
ζσζηήμαηος: 65286).
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, ζηελ Διιεληθή Γιώζζα, ζε ειεθηξνληθό θάθειν, ζύκθσλα κε ηα
αλαθεξόκελα ζην λ.4412/2016 κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκέξα θαη ώξα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο, ήηνη ζηηο
12/11/2018, 10:00.
Ζ Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππό) θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 16/11/2018 και ώρα 12:00 μ.μ. Ζ Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππό) θαθέινπ
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ζα γίλεη ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα νξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή.
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Ζ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό νξίδεηαη ζε πνζνζηό δύο ηοις εκαηό (2%) επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
ρσξίο ΦΠΑ.
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο, θαζώο θαη
όιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηώλ, εθηεινύληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ
σο άλσ ζπζηήκαηνο.
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθόινπζνπο θσδηθνύο ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ (CPV) σο αθνινύζσο :
Α/Α
1

Είδος
Απορριμμαηοθόρο ότημα ηύποσ πρέζας

CPV
34144512-0

Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε € 167.400,00 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%
θαη όισλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ). Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ν Γήκνο Εεξνύ.
Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιόγσ ζύκβαζε βαξύλεη ηελ κε Κ.Α : 62.7132.001 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 ηνπ Φνξέα.
Ζ πξάμε ρξεκαηνδνηείηαη από ην Πρόγραμμα Διαζσνοριακής σνεργαζίας Interreg IPA CBC “GreeceAlbania 2014-2020” ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 75104/10-7-2018 απόθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΑΓΑ: ΦΛΚΖ465ΥΗ8-ΣΓ) όπνπ θαη εληάρζεθε ζην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ
Δπελδύζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Α ΔΠ518/6 ΣΡΟΠ.0 κε ελάξηζκν θσδηθό 2018ΔΠ51860009
(INTERNET OF BINS, ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ, GR-AL 2014-20).
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ηνλ κεραλνινγηθό εμνπιηζκό ζε πξνζεζκία ηεζζάρων (4) μηνών,
από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηα ειάρηζηα θξηηήξηα θαηαιιειόηεηαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην
παξόληα δηαγσληζκό, όπσο απηά ηίζεληαη ζηνπο όξνπο ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο.

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ

ΝΘΚΟΛΑΟ ΚΑΛΑΝΣΖΗ
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