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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

(κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) 

 

«Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Υπογειοποιημένων Κάδων 
Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Κάδων Οικιακής Κομποστοποίησης 

στα πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο: “INTERNET OF BINS” (Πακέτο 
Εργασίας 3/ Παραδοτέα 3.2.2, 3.2.3) του Προγράμματος Διασυνοριακής 

Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”» 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 1: Συστήματα Υπογειοποιημένων Κάδων Αστικών Στερεών Αποβλήτων € 56.000,00 

ΤΜΗΜΑ 2: Κάδοι Οικιακής Κομποστοποίησης € 6.451,61 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: €62.451,61 

ΦΠΑ 24%:  €14.988,39 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: €77.440,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΣΟΒΟ, 2020 

 

The project is co-funded by the European Union and by National Funds of Greece & Albania 
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Ο Δήμος Μετσόβου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (μέσω της πλατφόρμας του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια και Τοποθέτηση 

Εξοπλισμού Υπογειοποιημένων Κάδων Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Κάδων Οικιακής 

Κομποστοποίησης στα πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο: “INTERNET OF BINS” (Πακέτο Εργασίας 3/ 

Παραδοτέα 3.2.2, 3.2.3) του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 

2014-2020”».  

Αντικείμενο της παρούσας δημόσιας σύμβασης είναι η προμήθεια κάδων αστικών στερεών αποβλήτων στο 
Δήμο Μετσόβου στα πλαίσια της πράξης INTERNET OF BINS. Το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας αφορά 
ειδικότερα τα παραδοτέα 3.2.2 “Installation of Underground Waste Collection Systems (X5)-Supply” και 3.2.3 
“Supply and Distribution of Compost Bins (Household waste purposes)” της πράξης. Αμφότερα τα παραδοτέα 
ανήκουν στη κατηγορία δαπάνης “Equipment” σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στα κάτωθι τμήματα στα οποία και υποδιαιρείται ο 
διαγωνισμός: 

 

ΤΜΗΜΑ Περιγραφή 
Κωδικός 

C.P.V. 
Πλήθος 

(τμχ) 

1 
Συστήματα Υπογειοποιημένων Κάδων Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων 

44613400-4 5 

2 
Κάδοι Οικιακής Κομποστοποίησης (αποθηκευτική ικανότητα ≈ 
600 lt/κάδο) 

44613800-8 100 

 

Προσφορές υποβάλλονται είτε και για τα δύο τμήματα, είτε για τουλάχιστον ένα εκ των δύο τμημάτων 
(1 ή 2).  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 77.440,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24 % και αναλύεται ως εξής: 

Προμηθευόμενο Είδος ανά Τμήμα 
Προμετρήσεις 

(τμχ.) 
€/τμχ. 

Καθαρή 
Αξία  

ΤΜΗΜΑ 1:  
Συστήματα Υπογειοποιημένων Κάδων Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων 

5 €11.200,00 €56.000,00 

ΤΜΗΜΑ 2:  
Κάδοι Οικιακής Κομποστοποίησης 

100 € 64,5161 € 6.451,61 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: €62.451,61 

ΦΠΑ 24%:  €14.988,39 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: €77.440,00 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υπογραφής της.  

Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Μετσόβου.  

Η πράξη INTERNET OF BINS συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς 
πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA" 
Ελλάδα - Αλβανία 2014 - 2020 ". Για το Ελληνικό σκέλος των ιδίων πόρων, η Πράξη INTERNET OF BINS 
εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΠΕ) με κωδικό έργου 2018ΕΠ51860004 (INTERNET 
OF BINS, ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, GR-AL 2014-20) (αριθμ. 75104/10-7-2018 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΑΔΑ: ΨΛΚΗ465ΧΙ8-ΤΣΓ). Επιπλέον, η πράξη έχει καταχωρηθεί και στο 
Ο.Π.Σ. με ενάριθμο κωδικό έργου (MIS): 5030885 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ του έτους 2020 της Αναθέτουσας Αρχής.  

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http:// www.promitheus.gov.gr / και  



σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). σε ηλεκτρονικό φάκελο. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να 

καταθέσουν και δείγματα υλικών σύμφωνα με τις προβλέψεις της διακήρυξης. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15-07-2020 και ώρα 15:001 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , 
την 29-06-2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 
ποσό των χιλίων διακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και τριών λεπτών του ευρώ (1.249,03€) (2% επί της 
αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ), εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο του προς 
προμήθεια εξοπλισμού, διαφορετικά το ποσό της εγγυήσεως θα καλύπτει τον επί μέρους 
προϋπολογισμό του ή των τμημάτων για τα οποία ο προσφέρων συμμετέχει, σύμφωνα με τον κάτωθι 
πίνακα: 

 

ΤΜΗΜΑ Είδος 
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 
Συστήματα Υπογειοποιημένων Κάδων Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων 

€ 1.120,00 

2 Κάδοι Οικιακής Κομποστοποίησης € 129,03 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), 

συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με τους όρους της 

Διακήρυξης και του λοιπούς όρους συμμετοχής.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να έχουν πρόσβαση στα πλήρη 
τεύχη δημοπράτησης και μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής: http://www.dimosmetsovou.gr  

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

 

 

 

 

ΤΖΑΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                                                           
1 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την 

προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις 

άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019. 

http://www.dimosmetsovou.gr/

