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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                     ΟΤΦΛΙ 03-02-2020 
ΝΟΜΟ  ΕΒΡΟΤ                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 988 
ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ   
ΑΡ.ΜΕΛΕΣΗ:  4 /2020  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι  Μ Ο Τ  
Ο  Δ ή μ α ρ χ ο σ   ο υ φ λ ί ο υ  

 Προκθρφςςει ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό για τθν προμικεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ- ΦΙΛΟΔΗΜΟ», ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
ν.4412/2016 και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 
Ο ςυνολικόσ ενδεικτικόσ προϋπολογιςμόσ τησ προμήθειασ είναι 150.000,00 € (με Φ.Π.Α 24%) (CPV: 
34144510-6)  
και υπάρχει εξαςφαλιςμζνθ πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου για το ζτοσ 2019 από το Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ". 
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ. Οι 
προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μζχρι τθν 24-02-2020 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 15:00 ςε θλεκτρονικό 
φάκελο. Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και ςυγκεκριμζνα τθν 28-02-2020, μζςω των αρμόδιων 
πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Η παράδοςθ κα γίνει μζχρι 150 θμζρεσ. 
Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί: 

1. Όλα τα φυςικά πρόςωπα (Ζλλθνεσ ι Αλλοδαποί). 
2. Όλα τα νομικά πρόςωπα. 

3. Συνεταιριςμοί που αςκοφν εμπορικό ι βιομθχανικό ι βιοτεχνικό επάγγελμα ωσ το αντικείμενο του 
διαγωνιςμοφ. 

4. Ενϊςεισ ι Κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν. 
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (προμθκευτζσ) απαιτείται να 
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και 
να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr). 
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ορίηεται ςε ποςοςτό δφο τοισ εκατό (2%) επί του ςυνολικοφ ενδεικτικοφ 
προχπολογιςμοφ εκτόσ Φ.Π.Α.. 
Ιςχφσ προςφοράσ δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
Θα παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ςτθ Συγγραφι Υποχρεϊςεων και τα λοιπά τεφχθ του 
διαγωνιςμοφ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Σουφλίου www.soufli.gr και ςτθν Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr [Α.Α. Συςτιματοσ 85645]. 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο τθλ. 2554 350 130 τισ 
εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ.  
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