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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ (ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ) 

ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: 
  

" ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΧΝ ΒΗΟΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΨΟΤ "  

Κωδικόρ ΟΠ: 5030765 

 
Ο Γήκαξρνο Βνΐνπ πξνθεξχζζεη αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ (κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο), γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΧΝ ΒΗΟΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

ΓΖΜΟΤ ΒΟΨΟΤ" ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 67.270,00 € κε Φ.Π.Α. 24%, (CPV: 44613700-7) γηα ηελ νπνία έρεη 

ζπληαρζεί ε  αξίζκ. 13/2018 κειέηε απφ ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γ. Βνΐνπ. 
 

1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ: 

Αλαζέηνπζα αξρή: ΓΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ. 

Δίδνο αλαζέηνπζαο αξρήο: Ο.Τ.Α. 

Σηνηρεία επηθνηλσλίαο: Πιαηεία Τζηζηνπνχινπ 5, Τ.Κ. 50300 Σηάηηζηα, Τει.: 2465350185, Fax: 2465350145,  

e-mail: sotiris.f.milonas@gmail.com, ηζηνζειίδα: http://www.dimosvoiou.gr. 

2. Σίηλορ ππομήθειαρ: " ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΧΝ ΒΗΟΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΨΟΤ "  
3. ςνολικόρ Πποϋπολογιζμόρ: 67.270,00€ κε ΦΠΑ 24% (ρσξίο ΦΠΑ: 54.250,00€, πιένλ ΦΠΑ 24%: 13.020,00€). 

4. Κωδικόρ CPV:  44613700-7: Απνξξηκκαηνθφξνη θάδνη 

5. Κωδικόρ NUTS: EL531 

6. ύνηομη πεπιγπαθή: Πξνκήζεηα πιαζηηθψλ, ηξνρήιαησλ θάδσλ κεραληθήο απνθνκηδήο βηναπνβιήησλ. 

Σπγθεθξηκέλα ν Γήκνο Βνΐνπ πξφθεηηαη λα πξνκεζεπηεί εθαηφλ δέθα πέληε (115) πιαζηηθνχο, ηξνρήιαηνπο θάδνπο, 

κεραληθήο απνθνκηδήο βηναπνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο 660 LT, εθαηφλ εμήληα (160) πιαζηηθνχο, ηξνρήιαηνπο 

θάδνπο, κεραληθήο απνθνκηδήο βηναπνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο 360 LT, εθαηφλ ζαξάληα πέληε (145) πιαζηηθνχο, 

ηξνρήιαηνπο θάδνπο, κεραληθήο απνθνκηδήο βηναπνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο 240 LT, εμήληα (60) θάδνπο νηθηαθήο 

θνκπνζηνπνίεζεο  ρσξεηηθφηεηαο 330 LT θαη ηξηαθφζηνπο (300) πιαζηηθνχο, αεξηδφκελνπο θάδνπο θνπδίλαο 

ρσξεηηθφηεηαο 10 LT. 

Η παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα:  

ΤΜΗΜΑ 1: «Ππομήθεια κάδων βιοαποβλήηων Γήμος Βοΐος», εθηηκψκελεο αμίαο 48.250,00€ πιένλ ΦΠΑ 24%. 

ΤΜΗΜΑ 2: «Οικιακή κομποζηοποίηζη Γήμος Βοΐος», εθηηκψκελεο αμίαο 6.000,00€ πιένλ ΦΠΑ 24%. 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (01) απφ ηα αλσηέξσ ηκήκαηα θαη κέγηζην αξηζκφ ηκεκάησλ δχν (02) 

(ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο). 

7. Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Τν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

ηηκήο. 

8. Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

9. Υπόνορ παπάδοζηρ:  Έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

10. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ: Όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ αλαιπηηθή Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

11. Δγγςήζειρ: Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% ηνπ ζπλνιηθνχ Π/Υ ρσξίο ΦΠΑ, 

ήηνη: εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνζνχ  σιλίων ογδόνηα πένηε εςπώ (1.085,00€), εθφζνλ ε πξνζθνξά αθνξά 

ζην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο (ηκήκα 1 θαη ηκήκα 2). Σε πεξίπησζε πνπ νη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο 

θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα κέξνο ηεο πξνκήζεηαο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

ΑΔΑ: 6839Ω97-ΙΔΔ



εννιακοζίων εξήνηα πένηε εςπώ (965,00€) γηα ην ΤΜΗΜΑ 1  θαη ζην πνζφ ησλ εκαηόν είκοζι εςπώ (120,00€) γηα ην 

ΤΜΗΜΑ 2. 

12. Παπαλαβή πποζθοπών / Ππόζβαζη ζηα Έγγπαθα: Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη ε 

02/02/2021 και ώπα 17:00.  

Η δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ.), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο 

άλσ ζπζηήκαηνο θαη ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ 08/02/2020 θαη ψξα 10:00 π.κ. Τν πιήξεο θείκελν ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε δηαηίζεληαη απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. Οκνίσο ην ζχλνιν ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα βξίζθνληαη 

αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηεχζπλζε http://dimosvoiou.gr. 

13. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: έμη (6) κήλεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

14. Γημοζιεύζειρ: Τν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 

Σπκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗΣ), ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr φπνπ έιαβε 

Σπζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ: 104915, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηε δηεχζπλζε (URL): 

www.dimosvoiou.gr, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr (Πξφγξακκα Γηαχγεηα) ελψ ε παξνχζα, πέξαλ ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ δεκνζηεχζεσλ, δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Τχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016. 

15. Υπημαηοδόηηζη: Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο πξνέξρεηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Υπνδνκέο 

Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014-2020» κε Κσδηθφ ΟΠΣ 5030765 γηα ην πνζφ ησλ 67.200,83€, 

ζχκθσλα κε ηελ αξ. πξση. 163/17-01-2020 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Μαθεδνλίαο,  αλαθνξηθά κε ηελ 

έληαμε ηεο Πξάμεο: «Γξάζεηο δηαρείξηζεο βηναπνβιήησλ ζην Γήκν Βνΐνπ» ζην αλσηέξσ Δ.Π. θαη απφ ίδηνπο πφξνπο 

γηα ην πνζφ ησλ 69,17€. 

16. Πληποθοπίερ: Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Τκήκα 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ, αξκφδηνο ππάιιεινο: Μπισλάο Σσηήξηνο (ηει.: 2465350185 / 2465350100, Φαμ: 

2465023270 / 2465350145), ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο. 

 

 

Ο Γήμαπσορ Βοΐος 

 

 

Εεςκλήρ Υπήζηορ 
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