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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

γηα ηελ 

«Προμήθεια ενόσ (1) απορριμματοφόρου οχήματοσ τύπου πρέςασ χωρητικότητασ 14m3 με 

ςύςτημα πλύςησ κάδων» 

(AΓΑΜ Γηαθήξπμεο: 20PROC006925146) 

 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ Ν. ΚΟΡΗΝΘΗΑ 

 

Πξνθεξύζζεη δεκόζην αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, κε βάζε ηελ βέιηηζηε ζρέζε θόζηνπο – πνηόηεηαο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα ελόο (1) απνξξηκκαηνθόξνπ νρήκαηνο ηύπνπ πξέζαο, ρσξεηηθόηεηαο 14m
3
 κε ζύζηεκα 

πιύζεο θάδσλ», πξνϋπνινγηζκνύ 206.000€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24 %. 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθόινπζνπο θσδηθνύο ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (CPV): 

Α/Α Δίδορ CPV 

1 Απνξξηκκαηνθόξν όρεκα ηύπνπ πξέζαο 34144512-0 

Ζ ρξεκαηνδόηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ», ζην πιαίζην ηεο Πξόζθιεζεο Η «Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ ή/θαη ζπλνδεπηηθνύ 

εμνπιηζκνύ» ΑΔ 055 (2017Δ05500010). Ζ πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί κε αλνηθηό ειεθηξνληθό 

δηαγσληζκό ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16 κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ 

Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ-αξ.ζπζη.: 85921) κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr. 

Ο διαγωνιζμόρ θα ππαγμαηοποιηθεί  

Ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών :   29/06/2020 και ώπα 10.00 πμ 

Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών :  16/07//2020 και ώπα 11:00 πμ 

ηελ δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί πξνκεζεπηέο νη νπνίνη δύλαληαη λα εθηειέζνπλ ηελ πξνκήζεηα ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ρ7ΙΜΩ9Π-ΕΗΝ



Ζ παξνύζα ζύκβαζε απνηειείηαη από ηα θάησζη είδε : 

 ΔΗΓΟ  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 

ΣΔΜ. 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

Απνξξηκκαηνθόξν όρεκα ηύπνπ πξέζαο ρσξεηηθόηεηαο 

14m
3
 κε ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ. 

 

166.129,03 1 166.129,03 

Φ.Π.Α. 24% 39.870,97 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 206.000,00 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ θαη ησλ ηεκαρίσλ πνπ αθνξά ηελ 

πξνκήζεηα. 

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο Γηαθήξπμεο γηα ην ζύλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζόηεηαο ηεο 

πξνκήζεηαο αλά είδνο /ηκήκα.  

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό, θαηαηίζεηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο 

(πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνύ πνπ αλέξρεηαη ζην δύν (2) ηνηο εθαηό (%) ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο, ρσξίο Φ.Π.Α., κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε, μερσξηζηά γηα θάζε ηκήκα ηεο 

πξνκήζεηαο πνπ ζπκκεηέρνπλ νη ελδηαθεξόκελνη, όπσο αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε. 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε 150 εκέξεο θαη ηίζεηαη ελ ηζρύ θαηόπηλ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνύ 

ζπκθσλεηηθνύ. 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ νη ελδηαθεξόκελνη θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ (Β. Καηζηκαιήο ηει. 2741360512 & 

katsimalisv@vochas.gov.gr). Σα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεύζεξε, πιήξε, άκεζε & 

δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο http://www.velovocha.gr . Κάζε είδνπο επηθνηλσλία 

θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ.. 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ  

 

ΑΝΝΗΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΚΟ 

mailto:katsimalisv@vochas.gov.gr
http://www.velovocha.gr/
ΑΔΑ: Ρ7ΙΜΩ9Π-ΕΗΝ
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