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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
402.745,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
και δικαιώματος προαίρεσης 134.248,60 €.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΣΑΤΑ
Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:142458
ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 25161/12-11-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Ωρωπού προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών,
από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Ε.) και της δημοσίευσης περίληψης της
Διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβέρνησης και τον Ελληνικό Τύπο. Πιο συγκεκριμένα:
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου
2021 και ώρα 16:00.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2 της
διακήρυξης που κατέχουν νόμιμα την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το
συμβατικό αντικείμενο και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Η γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι στην Ελληνική.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια κάδων χωρητικότητας 1.100 λίτρων και κάδων
χωρητικότητας 340 λίτρων για το Δήμο Ωρωπού ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις συλλογής
απορριμμάτων.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34928480-6 «Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων».
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι, II, IV,V,
και VI της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες, αρχής γενομένης από την επόμενη της
υπογραφής της σύμβασης και οκτώ (8) επιπλέον μήνες αν εφαρμοστεί το δικαίωμα προαίρεσης.
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και V της παρούσας διακήρυξης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αναλύεται ως εξής: ποσό ύψους 216.530,00€, πλέον ΦΠΑ 24%
51.967,20€, ήτοι σύνολο 268.497,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% αφορά στην κύρια
σύμβαση και ποσό ύψους 108.265,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% 25.983,60€, ήτοι σύνολο 134.248,60€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% αφορά ρήτρα προαίρεσης.
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και θα βαρύνει τον ΚΑ:
62.7132.0002 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 με ποσό των
268.497,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και του δικαιώματος προαίρεσης με ποσό
134.248,60 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) το οποίο θα καλυφθεί από τη ΣΑΤΑ του 2022 και θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό του 2022.
Η εγγύηση συμμετοχής θα καλύπτει το 2% της αξίας προ Φ.Π.Α. του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς την προαίρεση, ήτοι 5.996,40€ (πέντε χιλιάδες
εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Το σύνολο των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.oropos.gov.gr στην διαδρομή:
http://www.oropos.gov.gr/e-services/diagonismoi.html.
Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.(www.promitheus.gov.gr), στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η περίληψη διακήρυξης στον Εθνικό Τύπο.
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