ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πληροφορίες: Μ. Παπαδοπούλου,
Τηλέφωνο: 2351350595
e-mail mitrodora@katerini.gr
ΑΔΑ περιληπτικής διακήρυξης: ΨΝΛΒΩΕΤ-Ε6Ξ
ΘΕΜΑ: Περιληπτική διακήρυξη για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ + ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (τμήματα 1+2) με αξία 96.945€ εκτός ΦΠΑ και ΔΠΚ/20/Α/2022 μελέτη.
Ο Δήμος Κατερίνης θα διενεργήσει ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ + ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (τμήματα 1+2) με αξία 96.945€ εκτός
ΦΠΑ και ΔΠΚ/20/Α/2022 μελέτη (CPV: 34928480-6).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
www.promitheus.gov.gr (αριθμός διαγωνισμού: 176550) και με κριτήριο ανάθεσης τη
χαμηλότερη τιμή.
Χρόνος έναρξης υποβολής προσφορών: 10/11/2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 17:00 και χρόνος
λήξης υποβολής προσφορών: 28/11/2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 23:00.
Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τους όρους της σχετικής
διακήρυξης, της ΔΠ/20/Α/2022 μελέτης και του ν.4412/2016.
Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις
αυτών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη διακήρυξη. Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΣΗΔΗΣ.
Η προμήθεια υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα, ως εξής:
ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, αξίας 94.145€
ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, αξίας 2.800€
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (=1%*αξία
τμήματος/τμημάτων εκτός ΦΠΑ).
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους (ΚΑΕ 20.7135.902) του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2022.
Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών: Μ. Παπαδοπούλου και Ι. Βαρβαρέζος (τηλέφωνα:
2351350595 + 589) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ τα έγγραφα της σύμβασης είναι
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη & δωρεάν πρόσβαση στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού.
ΟΔΗΓΙΕΣ για να λάβετε τα έγγραφα της σύμβασης και να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό (από
10-11-2022, ημέρα Πέμπτη, ώρα 17:00 και μετά):
Α. πατάτε στον παρακάτω σύνδεσμο
https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx
Β. πληκτρολογείτε όπου Αρ.Α/Α Συστήματος=176550 και όπου Κατάσταση=ΕΝΕΡΓΟΙ
Γ. πατάτε το κουμπί Αναζήτηση
Δ. τέλος, πατάτε στον αριθμό του διαγωνισμού που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της αναζήτησης
και εμφανίζονται συγκεντρωμένα (ως συνημμένα) τα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού.

