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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 

Νεμέα, 16/6/2020 

                                                                                                                           Αρ. Πρωτ: 2581 

 

 
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Για τη: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ» 

 

 

Ο Δήμος Νεμέας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  

ανάθεση αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟΥ 

ΧΑΡΤΙΟΥ», προϋπολογισμού 109.616,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Ο.Τ.Α. 

Διεύθυνση: Λεωφ.Παπακωνσταντίνου 39β 

Τ.Κ. 20500 

Τηλ: 2746360125 

Telefax: 2746360134 

E-mail: nemeaota@otenet.gr, st1968k@gmail.com 

Πληροφορίες: ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης  www.promitheus.gov.gr, 

καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.nemea.gr) 

 

3. Κωδικός CPV: 

44613800-8 Κάδοι αποβλήτων 

 

4. Κωδικός NUTS 

----------- 

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια κάδων έντυπου χαρτιού και κάδων οικιακής 

κομποστοποίησης για την εφαρμογή προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης και χωριστής συλλογής 

ανακυκλώσιμων υλικών. 

 

ΑΔΑ: ΨΝ9ΧΩΚΔ-Κ4Η
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.06.16 12:34:22
EEST
Reason:
Location: Athens

20PROC006872048 2020-06-16



 

Σελίδα 2 από 3 

6. Εναλλακτικές Προσφορές: 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

 

7. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες (ημερολογιακές) από την υπογραφή της. 

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

α. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών. 

β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 

γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

9. Κριτήριο Ανάθεσης: 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 

10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: 

Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή 

Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2 % του 

προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 1.768,00 €. 

 

11. Παραλαβή Προσφορών: 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 10/07/2020 ημέρα Παρασκευή & ώρα 10:00. 

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 19/06/2020 και η ώρα έναρξης η 10.00 π.μ. Η ημέρα 

λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 06/07/2020  και η ώρα λήξης 12.00 μ.μ. 

 

12. Χρόνος Ισχύος Προσφορών: 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διάστημα 

έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

13. Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

14. Χρηματοδότηση: 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Κωδ. ΣΑ 

Ε2751, στα πλαίσια του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με 

κωδικό ΟΠΣ 5001358. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 62-7135.001 Σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Νεμέας. 

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 

Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Εναρίθμου: 2019ΣΕ27510025). 
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15. Προδικαστικές προσφυγές: 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την 

αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV 

(άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ 
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