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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ/ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Αριστομένους 8, 12351, Αγία Βαρβάρα
Τηλ: 213-2019339, -385
Φαξ: 213-2019395
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή
αναδόχου με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 64.132,80 ευρώ (συμπ/νου
Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και τους όρους της
διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για
την ανάδειξη του αναδόχου.
CPV : 19640000-4
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, από την 01/12/21, ημέρα Τετάρτη και ώρα
15.00, έως και την καταληκτική ημερομηνία Πέμπτη 16/12/2021 και ώρα 15.00.
Συστημικός Αύξοντας Αριθμός : 143405
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 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, 5, 6 και 7 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, ποσού 1.034,40€, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, υπολογιζόμενου επί της
εκτιμώμενης αξίας (του ενδεικτικού προϋπολογισμού) εκτός Φ.Π.Α. και θα απευθύνεται στο
Δήμο Αγίας Βαρβάρας
Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας. Η δαπάνη θα βαρύνει
τους κωδικούς αριθμούς δαπανών του οικονομικού προϋπολογισμού του Δήμου ως εξής κ.α. 106635.001, 20-6635.001, 35-6635.002
Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής, στο σύνολο των ειδών.
Η προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
διακήρυξη. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την έναρξη της έως και την 31/08/2023.
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου ανάθεσης σε προσφέροντα ο οποίος δεν
αποκλείεται από τη συμμετοχή και πληροί τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με τη διακήρυξη.
Η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.
Ενστάσεις: Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα
από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
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κοινοποίηση της ένστασης. η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το
άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα

αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr
και η περίληψη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agiavarvara.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ

Digitally signed by: LAMPROS MICHOS

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61a0ab4e1f569a6113681a9f
στις
29/11/21
10:15
Date
and
time: 11/29/2021
11:34:17
AM

