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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

γηα ηελ 

 «Πξνκήζεηα ζπζηεκάησλ δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο, γηα ηελ αλαβάζκηζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ» 

 

(AΓΑΜ Γηαθήξπμεο: 20PROC006877516) 

 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ Ν. ΚΟΡΗΝΘΗΑ 

 

Πξνθεξύζζεη δεκόζην αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ  «Πξνκήζεηα ζπζηεκάησλ 

δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο, γηα ηελ αλαβάζκηζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ», πξνϋπνινγηζκνύ 155.992,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24 %. 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθόινπζνπο θσδηθνύο ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (CPV) : 44613700-7 Βπζηδόκελνη Κάδνη Απνξξηκκάηωλ 

Ζ ρξεκαηνδόηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ην Γήκν Βέινπ Βόραο κέζσ Ηδίσλ Πόξσλ. Ζ πξνκήζεηα ζα 

εθηειεζηεί κε αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16 κε 

ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ-

αξ.ζπζη.:93218) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr. 

Ο δηαγωληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί  

Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ :  22/06/2020  θαη ώξα 10.00 πκ 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ :  08/07/2020 θαη ώξα 12:00πκ 

ηελ δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί πξνκεζεπηέο νη νπνίνη δύλαληαη λα εθηειέζνπλ ηελ πξνκήζεηα ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Γηαθήξπμεο. 

Ζ παξνύζα ζύκβαζε πεξηιακβάλεη έλα ηκήκα.. Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Οη πξνζθνξέο 

ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο Γηαθήξπμεο.  

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό, θαηαηίζεηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο 

(πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνύ πνπ αλέξρεηαη ζην δύν (2) ηνηο εθαηό (%) ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο, ρσξίο Φ.Π.Α., κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε, μερσξηζηά γηα θάζε ηκήκα ηεο 

πξνκήζεηαο πνπ ζπκκεηέρνπλ νη ελδηαθεξόκελνη, όπσο αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/


Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε 180 (εθαηόλ νγδόληα) εκέξεο θαη ηίζεηαη ελ ηζρύ θαηόπηλ ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ. 

Ζ παξάδνζε ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ ζα γίλεη εληόο 180 (εθαηόλ νγδόληα) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο 

σύμβασης, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.1 ηεο Γηαθήξπμεο. 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ νη ελδηαθεξόκελνη θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ (Β. Καηζηκαιήο ηει. 2741360512 & 

katsimalisv@vochas.gov.gr). Σα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεύζεξε, πιήξε, άκεζε & 

δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο http://www.velovocha.gr . Κάζε είδνπο επηθνηλσλία 

θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ.. 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ  

 

ΑΝΝΗΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΚΟ 
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