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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ∆ήµος Πωγωνίου ̟ροκηρύσσει Ηλεκτρονική Ανοιχτή ∆ιαδικασία (Ανοικτό µειοδοτικό
διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη ̟ροσφορά) για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της εργασίας: «∆α̟άνες Α̟οκοµιδής α̟ορριµµάτων» ∆ήµου Πωγωνίου.
Ο διαγωνισµός θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ)
µέσω
της
διαδικτυακής
̟ύλης
www.promitheus.gov.gr
Ηµεροµηνία έναρξης υ̟οβολής ̟ροσφορών: 08-06-2019.
Καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών: 29-07-2019, Ηµέρα: ∆ευτέρα και ώρα: 17:00 .
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η εργολαβική ανάθεση της α̟οκοµιδής, µεταφοράς και
διάθεσης των α̟ορριµµάτων όλων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Πωγωνίου σε χώρο νόµιµης
διάθεσης ή ε̟εξεργασίας στερεών αστικών α̟ορριµµάτων καθώς και ̟λύσιµο των κάδων
συγκέντρωσής τους, µε ευθύνη και δα̟άνες του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Στη δηµο̟ρασία γίνονται δεκτοί Ελληνικοί και Αλλοδα̟οί οικονοµικοί φορείς (ε̟ιχειρήσεις)
̟αροχής των ζητούµενων υ̟ηρεσιών (φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α), οι ο̟οίοι είτε αυτοτελώς είτε εν
συµ̟ράξει θα ̟ρέ̟ει να διαθέτουν την α̟αιτούµενη εµ̟ειρία, την τεχνογνωσία και την ικανότητα
̟ροκειµένου να ̟αρέχουν τις ζητούµενες υ̟ηρεσίες µε α̟οτελεσµατικότητα και αξιο̟ιστία, ώστε να
είναι δυνατή η α̟οκοµιδή α̟ό όλα ανεξαιρέτως τα σηµεία, ό̟ως αυτά θα υ̟οδειχθούν α̟ό τους
υ̟εύθυνους του ∆ήµου.
Ως διάρκεια της σύµβασης ορίζεται το χρονικό διάστηµα (2) δύο ετών α̟ό την υ̟ογραφή της.
Ο ̟ροϋ̟ολογισµός της σύµβασης ανέρχεται σε 354.009,33 € ( συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και
θα καλυφθεί α̟ό ̟όρους του ∆ήµου Πωγωνίου.
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό α̟αιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής ̟οσού 3.000,00
€ ̟ου ανέρχεται σε ̟οσοστό 2% ε̟ί του ̟ροϋ̟ολογισµού της διακήρυξης χωρίς ΦΠΑ, διάρκειας ισχύος
τουλάχιστον έξι (6) µηνών.
∆ε θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές ̟ροσφορές, ούτε ̟ροσφορές για µέρος του αντικειµένου της
σύµβασης υ̟ηρεσιών.
Οι ̟ροσφορές θα ισχύουν για έξι (6) µήνες µετά α̟ό την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής
̟ροσφορών.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26533 60119, Τάγκα ∆ροσούλα .
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