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Κουφάλια, 8/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 445/20289

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Δήμου Χαλκηδόνος
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την προμήθεια ειδών κάδων απορριμμάτων 1100 lt για τις ανάγκες του
Δήμου Χαλκηδόνος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ
(73.997,00 €) με ΦΠΑ 24% για ένα έτος.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 36- Κουφάλια Ν.Θεσσαλονίκης
Ταχ.Κωδ.: 57100
Τηλ.: 2391330101, 2391330131, 2391330140
Telefax:2391330130
E-mail: d.gkantsidou@n3.syzefxis.gov.gr και m.papadimitriou@n3.syzefxis.gov.gr
Ιστοσελίδα::http://www.dimos-chalkidonos.gr
Κωδικός NUTS: GR122
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου
www.dimos-chalkidonos.gr. Αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή, άνευ καταβολής αντιτίμου,
πλην της δάπανης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής και ταχυδρομικής αποστολής της, διατίθενται από τα
γραφεία του Δήμου Χαλκηδόνος στην ως άνω διεύθυνση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά την δημοσίευση του
διαγωνισμού (πληροφορίες η κα Δήμητρα Γκαντσίδου, τηλ 23913-30131, φαξ 23913-30130, e-mail :
d.gkantsidou@n3.syzefxis.gov.gr και ο κος Μανόλης Παοαδημητρίου στο τηλέφωνο 2391330140).
3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται για όλα τα είδη του προκηρυσόμενου αντικειμένου. Κατά συνέπεια δεν γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που καλύπτουν μόνο μέρος αυτών..
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, οδός Εθνικής Αντίστασης, αριθ. 36 στα Κουφάλια Νομός
Θεσσαλονίκης, TK 57100, την 22/12/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Οι
προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην ως άνω διεύθυνση,
όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την Παρασκευή
22/12/2017 και ώρα 11.00 πμ.. Τα ίδια ισχύουν και γι’ αυτές που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς.
5. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι κατασκευαστές ή προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, της ημεδαπής
ή αλλοδαπής εγγεγραμμένοι εις το οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση ή αντιπρόσωποι εγγεγραμμένοι εις
τα οικεία επιμελητήρια. Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν προσφορά.
6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διαδικασίας ανάθεσης.
7. Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές
8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα
9. Προσκόμιση δείγματος: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται προσκόμιση δείγματος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη διακήρυξη
9. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Δήμου.
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10. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση
ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση
της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης.
11. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site
του Δήμου http://www.dimos-chalkidonos.gr και σε μία εφημερίδα.
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