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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Σκόπελος, 29/09/2020
Αρ. Πρωτ. :6091

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο “Οικολογικά
βυθιζόμενα συστήματα για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων”

Ο Αντιδήμαρχος Σκοπέλου

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, η δημόσια σύμβαση προμήθειας με
τίτλο “Οικολογικά βυθιζόμενα συστήματα για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων”,
προϋπολογισμού 178.807,45 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% (Σύνολο: 221.721,24 ευρώ με ΦΠΑ
24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016.
Ο συνολικός
ενδεικτικός προϋπολογισμός ήτοι ποσού 221.721,24 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Προγράμματος
του Πράσινου Ταμείου με πίστωση 154.800,00€ (η αριθμ. 173.4.1/26.02.2020 Απόφαση
ένταξης) , από έσοδα ΣΑΤΑ 2020 με πίστωση 20.000,00€ και με πίστωση 46.921,24€ από
δημοτικά έσοδα (ιδίοι πόροι).
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται .στις κάτωθι ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α΄: "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ", εκτιμώμενης αξίας 83.080,00 €,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 67.000,00 €, ΦΠΑ:
16.080,00 €),
ΟΜΑΔΑ Β’: "ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ¨,
εκτιμώμενης αξίας 138.641,24 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: 111.807,45 €, ΦΠΑ: 26.833,79 €).
Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο της προμήθειας (ΟΜΑΔΑ Α’ & Β΄) ή για
κάθε επιμέρους ΟΜΑΔΑ (για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ΟΜΑΔΑΣ).
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.
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Ημερομηνία

έναρξης

υποβολής

προσφορών

στη

διαδικτυακή

πύλη

η

www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 30 Σεπτεμβρίου 2020 ,ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10:00.
Καταληκτική

ημερομηνία

υποβολής

προσφορών

στη

διαδικτυακή

πύλη

www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 15:00.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή
συμμετοχής ποσοστού 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ 24% ήτοι :

1.- ποσού χιλίων τριακοσίων σαράντα ευρώ (1.340,00€) για την ΟΜΑΔΑ Α’,
2.- ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα έξι ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (2.236,15€) για
την ΟΜΑΔΑ Β’ και
3.-ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (3.576,15
€) για το σύνολο της προμήθειας (ΟΜΑΔΑ Α’ & Β΄),
και εκδίδεται υπέρ του Δήμου Σκοπέλου από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν για σχετικές πληροφορίες να επικοινωνούν κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σκοπέλου (πληρ.:
Αικατερίνη Χρυσάνθη- τηλ.: 2424350119).
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
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