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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

      

     Ο Δήμαρχος Κιλελέρ  

  
Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής (συμφερότερη από τεχνικο-οικονομική άποψη προσφορά), σύμφωνα με τα κριτήρια 
αξιολόγησης που ορίζονται στην υπ΄αριθμ. 19587/05-12-2018 μελέτη του Δήμου.  Αφορά στην προμήθεια 
δέκα (10) συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 
161.200,00€ με ΦΠΑ 24%  , CPV: 44613400-4 «Κάδοι αποθήκευσης» 
Η δαπάνη είναι πολυετής και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 
2018 και 2019 του Δήμου Κιλελέρ. Αναλυτικά, θα βαρύνουν, τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. έτους 
2018 στον οποίο υπάρχουν πιστώσεις 50.000,00 ευρώ, στον Κ.Α. 20.7135.07 με τίτλο «Προμήθεια 
Συστήματος Υπόγειας Αποθήκευσης Απορριμμάτων». Καθώς η δαπάνη είναι πολυετής, το ποσό των 
111.200,00 ευρώ, θα βαρύνει τον ομότιτλο Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2019 στον οποίο έχει 
εγγραφεί ήδη πίστωση στον ταυτάριθμο και ομότιτλο Κ.Α. 
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στην υπ’ αριθμ 19587/05-12-2018 μελέτη 
προμήθειας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07-01-2019 και ώρα 14:00μμ. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 11-01-2019 και ώρα 10:00π.μ. 
Στον διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία 
εγγραφής. 
H γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η ελληνική. 
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των προσφερόμενων 
ειδών και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στα άρθρα του Ν. 4412/2016 και της σχετικής διακήρυξης. 
Η χρονική διάρκεια για την παραλαβή των ειδών είναι δύο (2) μήνες  από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της 
υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλελέρ, 
www.kileler.gov.gr ,όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση, καθώς και στη διαδικτυακή  
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 
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