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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προμήθεια κάδων για τη διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου
Ιωαννιτών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» με άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (Α ΚΥΚΛΟΣ), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 421.175,30 €
που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 62.7341.009 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (411.140,83 εκ του Ταμείου Συνοχής συν
10.034,47 η ίδια συμμετοχή), όπως αναλυτικά περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα.
Α/Α
ΤΜΗΜΑ 1
ΤΜΗΜΑ 2

ΤΜΗΜΑ 3

ΤΜΗΜΑ 4

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
χωρίς Φ.Π.Α.

ΕΙΔΗ
Κάδος οικιακής κομποστοποίησης 300 λίτρων με εργαλείο ανάδευσης
κομπόστ (τεμάχια 950)
Καφέ κάδοι βιοαποβλήτων κουζίνας πλαστικοί 10 lt (τεμάχια 9.194)
Καφέ κάδοι βιοαποβλήτων κουζίνας πλαστικοί 60 lt (τεμάχια 275)
Εξωτερικοί καφέ κάδοι βιοαποβλήτων πλαστικοί 40 lt (τεμάχια 404)
Εξωτερικοί καφέ κάδοι βιοαποβλήτων πλαστικοί 120 lt (τεμάχια 631)
Εξωτερικοί καφέ κάδοι βιοαποβλήτων πλαστικοί 240 lt (τεμάχια 801)
Εξωτερικοί καφέ κάδοι βιοαποβλήτων πλαστικοί 360 lt (τεμάχια 320)
Εξωτερικοί καφέ κάδοι βιοαποβλήτων πλαστικοί 660 lt (τεμάχια 20)
Εξωτερικοί καφέ κάδοι βιοαποβλήτων πλαστικοί 1100 lt (τεμάχια 10)
Κομποστοποιήσιμες σακούλες για κάδο κουζίνας 10 lt (τεμάχια 197.900)
Κομποστοποιήσιμες σακούλες για κάδο κουζίνας 60 lt (τεμάχια 6.600)
Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

84.550,00
96.537,00
11.550,00
7.676,00
27.764,00
45.256,50
26.400,00
3.550,00
2.200,00
27.706,00
6.468,00
339.657,50
81.517,80
421.175,30

Προσφορές υποβάλλονται (για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος) για ένα ή
περισσότερα από τα ανωτέρω τμήματα.
Κωδικός NUTS : EL 543
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 34928480-6 (δοχεία και κάδοι απορριμμάτων) και 18937100-7 (σακούλες συσκευασίας)
(Κωδικολόγιο CPV 2008).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με
ημερομηνία έναρξης 10/03/2022 και καταληκτική ημερομηνία 11/04/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5
του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», όπως ισχύει. Η ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών και περί ώρα 11.00 π.μ.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο (2)
τοις εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της ποσότητας εκάστου Τμήματος
ή για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των Τμημάτων, που επιθυμεί να συμμετάσχει κάθε οικονομικός φορέας.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, μια (1) εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ioannina.gr) και στον Ιστότοπο του
προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr. και ολόκληρη η διακήρυξη & προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί
στο ΚΗΜΔΗΣ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Για κάθε πληροφορία σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Ιωαννιτών, και συγκεκριμένα στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/
Τμήμα Προμηθειών, Καπλάνη 7 (3ος όροφος) στο τηλ. 26513 61334 (Γεώργιος Λαδιάς).
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ
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