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Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού εθνικού διαγωνισμού για την προμήθεια
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ
Προσώπων)

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΥΓΡΟΥ

& ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ

2019 (του Δήμου Κιλκίς και των Νομικών του

Αρ. Μελ. ΚΟΠ 14/2018
Η

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ανοιχτό εθνικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με

κριτήριο κατακύρωσης

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο

βάσει τιμής, ποσού

129.000,00 € (με Φ.Π.Α). για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

–

ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΚΑΙ

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

ΧΗΜΙΚΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΥΓΡΟΥ

& ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

2019 (του Δήμου Κιλκίς και των Νομικών του Προσώπων)

Αρ. Μελ.

ΚΟΠ 14/2018
Οι μετέχοντες στον διαγωνισμό

θα καταθέσουν προσφορές είτε για το σύνολο της

προμήθειας είτε για μέρος αυτής(ανά ομάδα).
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
Κωδικός CPV: 39830000-9,33761000-2,
24455000-8, 39831200-8

39224000-8,

19640000-4, 09122000-0,

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και
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αξιολόγησης του διαγωνισμού που ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 22/2019 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδυκτιακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
15 /03/2019
Ημέρα Παρασκευή

16/03/2019
Ημέρα Σάββατο
και ώρα 7:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
08/04/2019
Ημέρα Δευτέρα
και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 15/04/2019 .
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν φέρει αποτέλεσμα θα ακολουθηθεί η
διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),

εγγυητική επιστολή

συμμετοχής, ποσοστό 2% του προϋπολογιζόμενου ποσού χωρίς ΦΠΑ, ισχύος έντεκα (11)
μηνών από την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 1) Για την ομάδα 1α

Δήμος Κιλκίς : ποσού 806,46 €, 2) Για την ομάδα 1β Δήμος Κιλκίς: ποσού 129,04 € , 3)
Για

την

ομάδα

2η

Ν.Π.Δ.Δ.

“ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΚΙΛΚΙΣ”: ποσού 177,42 € , 4) Για την ομάδα 3η Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” : ποσού 645,16 €, 5) Για την ομάδα 4η

Ν.Π.Δ.Δ.

“ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” :ποσού 322,58 € .
Για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
(προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Η ψηφιακή
υπογραφή χορηγείται από πιστοποιημένη προς τούτο αρχή και πρέπει να είναι σκληρής
αποθήκευσης, δηλαδή δημιουργείται μέσω Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής
(usb token).
Η διακήρυξη, θα διατίθεται από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κιλκίς
στην διεύθυνση Γ. Καπέτα 17, 61100, Κιλκίς, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από την αρμόδια υπάλληλο Κομπινόγλου Ευδοκία και στα τηλέφωνα 2341352159 και
fax: 2341352152 ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr και
στη διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μπορούν να τις υποβάλλουν μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
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Αιτήματα συμπληρωματικών πληροφοριών-διευκρινήσεων, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια
που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης ) ύστερα από αίτησή
τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο
σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξε τάζονται.
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και για 12 μήνες.
Η σύμβαση του Δήμου Κιλκίς

δύναται να τροποποιηθεί. Το χρονικό διάστημα της

παράτασης θα είναι ίσο με με τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης όπως ορίζεται
αναλυτικά για κάθε τμήμα στην μελέτη. (άρθρο 132 Ν.4412/2016).
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ – ΖΙΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

