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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ

ΤΙΤΛΟ

 «Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης -καφέ κάδων συλλογής βιοαποβλήτων -

βιοδιασπώμενων σάκων»

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων
μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων οικιακής 
κομποστοποίησης -καφέ κάδων συλλογής βιοαποβλήτων - βιοδιασπώμενων σάκων». 
CPV: 19640000-4 & 34928480-6

Εκτιμώμενη αξία: 133.320,00 € προ Φ.Π.Α. (24%)
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές -Προσφορές υποβάλλονται είτε  για το 

σύνολο της σύμβασης είτε για τις επιμέρους ομάδες.

Χρηματοδότηση : ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ (με Κ.Α. τρέχοντος προϋπ/σμου (έξοδα) 69-7135.0002 

και 69-7135.0003).

Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 250 τεμαχίων 

κάδων οικιακής κομποστοποίησης 310-330 λίτρων, 220 τεμαχίων καφέ κάδων 240 λίτρων, 

προμήθεια 150 τεμαχίων καφέ κάδων 360 λίτρων, 4.000 τεμαχίων καφέ κάδων κουζίνας 7-

10 λίτρων και 252.000 τεμαχίων βιοδιασπώμενων σάκων κομποστοποίησης 7-10 λίτρων, 

για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό : όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και 

ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Διάρκεια σύμβασης: ΕΞΙ (06) ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή και την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της

Σύμβασης.

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού : 170171

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 03/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 

11:00 π.μ. 

Εγγύηση Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό 

πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) επί της 

προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι για την ΟΜΑΔΑ Ι το ποσό των 

πεντακοσίων ευρώ (500,00€) και για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ το ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν 

εξήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (2.166,40€).

Χρόνος ισχύος των προσφορών: είναι για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

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
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διαδικτυακής  πύλης    www.promitheus.gov.gr   του  συστήματος,  την  07/10/2022,  ημέρα  
Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. (Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης).
Για  περισσότερες  πληροφορίες  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και  τη
γνωστοποίηση  της  διακήρυξης,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  όπως
αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ
μέχρι επτά (7) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
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