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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
O ∆ήµαρχος Λαρισαίων
∆ιακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε δηµόσιο συνοπτικό διαγωνισµό µε ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει της τιµής, η
“Προµήθεια
Κάδων
Πλαστικών”,
ενδεικτικού
προϋπολογισµού
73.656,00
€
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) που αφορά συνολικά την προµήθεια 300 τεµαχίων
κάδων, χωρητικότητας 1.100 λίτρων έκαστου για την προσωρινή αποθήκευση και µηχανική
αποκοµιδή των αστικών απορριµµάτων, µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου Λαρισαίων.
η
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 9 του µηνός ∆εκεµβρίου, του έτους 2020, και
κατά τις ώρες 11:00 – 11:30 π.µ., στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης, Οικονόµου Εξ Οικονόµων 8Α, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Σε περίπτωση µη διενέργειας του διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας στην ως άνω
ηµεροµηνία, τότε αυτός θα διεξαχθεί σε νέα ηµεροµηνία µε απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λαρισαίων.
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα
σε: (α) σε κράτος – µέλος της Ένωσης, ή (β) σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή (γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Σ.∆.Σ. στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1,2,4, και 5
και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω
Συµφωνίας, καθώς και (δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση (γ’) της
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση
σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού
προϋπολογισµού (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και ανέρχεται στο ποσό των χιλίων
εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ (1.188€) .
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί στη διακριτική της ευχέρεια να ασκήσει το δικαίωµα
προαίρεσης του άρθρου 53 παρ. 2(ε) σε συνδυασµό µε το άρθρο 104 παρ.1 εδ.3-5 του Ν.
4412/2016. Σε κάθε περίπτωση το τελικό συµβατικό ποσό µετά την άσκηση του δικαιώµατος
προαίρεσης δεν µπορεί να υπερβεί τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας.
Τα τεύχη του διαγωνισµού (διακήρυξη, τεχνικές προδιαγραφές κλπ.), όπως εγκρίθηκαν µε
την αρ. 680/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, χορηγούνται ατελώς µέχρι και την
προηγούµενη της ηµέρας διενέργειάς του, µερίµνη και δαπάνη των ενδιαφεροµένων. Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση των όρων της παρούσης και να
προµηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισµού από τα Γραφεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης του ∆ήµου Λαρισαίων, στην οδό Οικ. εξ Οικονόµων 8Α και Ρούσβελτ, τηλ.
2410-680.229 , fax 2410-680.233, αρµόδια: κα. Τασιάκου Γεωργία, όλες τις εργάσιµες µέρες
και ώρες.
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Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λαρισαίων www.larissa-dimos.gr καθώς και στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov,gr του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
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