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«Προμήθεια Απορριμματοφόρου» 

 

         Aνώγεια, 25-08-2020 

    Αριθμός πρωτ.: 3726 

 

ΠΡΟΚΤΡΗΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ (Ν. 4412/2016)  

Ο Δήμοσ Ανωγείων Περιφερειακήσ Ενότητασ Ρεθφμνου, προκηρφςςει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνιςμό κάτω των ορίων 

για την  «Προμήθεια Απορριμματοφόρου», προχπολογιςμοφ  150.000,00 € με το Φ.Π.Α. Σο κριτήριο κατακφρωςησ του 

διαγωνιςμοφ θα είναι  η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά, βάςει βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ – 

τιμήσ, η οποία εκτιμάται βάςει των κριτηρίων που αναλφονται ςτουσ όρουσ τησ διακήρυξησ. 

1. Αναθζτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ: Αναθζτουςα αρχή: Δήμοσ Ανωγείων, Δ/νςη: Ανϊγεια Κρήτησ, 

Σαχ.Κωδ.:74051, Σηλ.: 2834032500,Φαξ: 2834032519, E-mail:info@anogeia.gr 

2. Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Άμεςη και δωρεάν πρόςβαςη ςτα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ ςτη διεφθυνςη διαδικτφου 

http://www.anogeia.gr. Επίςησ από το ΚΗΜΔΗ,  το ΕΗΔΗ και τον ιςτότοπο ΔΙΑΤΓΕΙΑ. 

3. Κωδικοί CPV: 34144512-0  

4. Περιγραφή δημόςιασ ςφμβαςησ: «Προμήθεια Απορριμματοφόρου» είναι υνολικοφ Προχπολογιςμοφ :  120.967,74 

€,  Φ.Π.Α. 24%:   29.032,26  €,  υνολικήσ Δαπάνησ:  150.000,00 € 

5. Πλατφόρμα διαγωνιςμοφ: Ο διαγωνιςμόσ θα πραγματοποιηθεί με χρήςη τησ πλατφόρμασ του Εθνικοφ υςτήματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) (Α/Α διαγωνιςμοφ 91974) μζςω τησ διαδικτυακήσ πφλησ 
www.promitheus.gov.gr.   
6. Χρόνοσ εκτζλεςησ υπηρεςίασ: ζωσ 150 ημζρεσ από την υπογραφή. 

7. Προςφορζσ: Καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορϊν ςτο ςφςτημα: 10/09/2020 και ϊρα 13:00.  
8. Αποςφράγιςη των προςφορϊν: η Ηλεκτρονική αποςφράγιςη των προςφορϊν θα γίνει ςτισ 16/09/2020 και ϊρα 
09:30.  
9. Εγγυητική επιςτολή ςυμμετοχήσ: για την ζγκυρη ςυμμετοχή ςτη διαδικαςία, κατατίθεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ, εγγυητική επιςτολή ςυμμετοχήσ φψουσ 2% τησ ςυνολικήσ προχπολογιςθείςασ δαπάνησ μη 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ η οποία ανζρχεται ςτο ποςό των 2.419,35 €. 
10. Συχόν διευκρινήςεισ – ερωτήματα ςχετικά με το διαγωνιςμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μζςω τησ πλατφόρμασ του 
ΕΗΔΗ.  
11. Χρηματοδότηςη: Η πηγή χρηματοδότηςησ είναι το Τπουργείο Εςωτερικϊν, απόφαςη 83448/22-11-2019, 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ». Με τo εγκεκριμζνο ποςό  ζχει εγγραφεί πίςτωςη ςτον ΚΑΕ  62-7131.001 του Δήμου Ανωγείων του 

προχπολογιςμοφ οικον. ζτουσ 2020. 

12. Η δαπάνη δημοςιεφςεων ςτον Ελληνικό Σφπο βαρφνει τον Ανάδοχο.  
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