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Αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

Ηράκλειο, 12 Οκτωβρίου 2022 

Αρ. Πρωτ.: οικ.20597 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Οδός: Στ. Καραγιώργη 2 

Ταχ.Κωδ.:14121 

Τηλ.: 2132000281, -282 

E-mail: promithies@iraklio.gr 

Ιστοσελίδα: www.iraklio.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη 

διεύθυνση διαδικτύου www.iraklio.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των 

εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

3. CPV: 34928480-6 

4. Αντικείμενο σύμβασης: Η προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 

χωρητικότητας 1.100lt. 

5. Π/Υ: Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 

#68.880,00#€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού #16.531,20#€ και συνολικού ποσού #85.411,20#€. 

6. Διάρκεια σύμβασης: δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ 

ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος. 

7. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

8. Προσφορές υποβάλλονται και γίνονται δεκτές εφόσον αφορούν το σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 

1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, 

που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

10. Διαδικασία επιλογής διαγωνισμού:  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 και 121 του Ν.4412/2016, η ελάχιστη προθεσμία 

υποβολής προσφορών ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης 

της διακήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

11. Τόπος – χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού: 

Διαδικτυακός τόπος 

υποβολής προσφορών 

Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών 

Ημερομηνία & ώρα 

αποσφράγισης προσφορών 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

18/11/2022 14:30 24/11/2022 11:00 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

13. Εγγυήσεις: 
α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 

ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ Φ.Π.Α. επί της εκτιμώμενης αξίας, ήτοι 

#1.377,60#€. 

β) Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 4% της συνολικής 

συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.. 

8. Δημοσιεύσεις: Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Ηρακλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.iraklio.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η περίληψη διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση 

στον Ελληνικό Τύπο και θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ 
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