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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 Ο ∆ήµος Ζαγορίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό για τη σύναψη 
δηµόσιας σύµβασης παροχής της υπηρεσίας: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ» εκτιµώµενης αξίας 120.510,00 € µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει της τιµής.  
 Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr σε ηλεκτρονικό φάκελο σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον 
Ν.4412/2016. 
 Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 12/09/2018 ηµέρα Τετάρτη. 
 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: 05/10/2018 ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 15:00 µ.µ.. 

Ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 

11/10/2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ.. 
 Οι προσφορές θα ισχύουν για πέντε (5) µήνες (150 ηµέρες) µετά από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
 Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται 
η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής ποσού 2.410,20 €, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον έξι (6) µηνών (180 
ηµερών) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  

Ως διάρκεια της σύµβασης ορίζεται το χρονικό διάστηµα (1) ενός έτους από την 
υπογραφή της ή από την ηµεροµηνία που ορίζεται σ’ αυτή. 

Η προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) και η διακήρυξη καταχωρούνται στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης και άµεση ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύµβασης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική 
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύµβασης έλαβε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό: 64049 καθώς 
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ζαγορίου www.zagori.gov.gr στην κατηγορία: ∆ιαγωνισµοί. 

Η προκήρυξη θα δηµοσιευτεί σε µία (1) εβδοµαδιαία και δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες 
του νοµού, στον ιστότοπο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στον Πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Ζαγορίου.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο ∆ήµο Ζαγορίου, Ασπράγγελοι ή στο τηλ. 26533 60338 (Πατσιά 
Βασιλική). 
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