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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813409625,631 fax 
2813409619  Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο διαγωνισμό  για 
την Προμήθεια - εγκατάσταση  απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και 
εκπαίδευση χρηστών (όπου απαιτείται)  για την εφαρμογή συστήματος 
υλοποίησης στη πηγή (Παραδοτέο 4.2.1.) και την  λειτουργία του συστήματος 
των ΑΜΚ (Παραδοτέο 5.2.1) της Πράξης με τίτλο «Συστήματα Αυτόνομης 
Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» και ακρωνύμιο ACUA του 
Ε.Π. INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020» (ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΔΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΣΑΚΟΙ –ΤΜΗΜΑ Β: 
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ) με  κριτήριο κατακύρωσης:  

-Κριτήριο ανάθεσης για το Τμήμα Α: Κάδοι απορριμμάτων και 
κομποστοποιήσιμοι σάκοι 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης για το Τμήμα Α είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 
 

-Κριτήριο ανάθεσης για το Τμήμα Β: Αυτόνομοι Μηχανικοί Κομποστοποιητές 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης για το Τμήμα Β είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 

 
2. Συνολικός προϋπολογισμός  για την προμήθεια και εγκατάσταση του 
εξοπλισμού ανέρχεται στις 132.838,71 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής 
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΣΑΚΟΙ – 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 4.838,71€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Β: ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ – ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 128.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 
 
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από 



τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο .  
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 
ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 
 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη 
http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 10/01/2019 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ 
Π1/2390/1610-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».Η αποσφράγιση 
των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 16/01/2019 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10:00:00 πμ από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, την επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.  
4.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής η οποία καλύπτει το (δύο) 2 επί τοις % της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. 
 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής η οποία καλύπτει το (δύο) 2 επί τοις % της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης προ Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
είναι:   
Α)  2.656,77 ευρώ. Για το σύνολο της Προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
για τα δύο τμήματα.   
Β)  96,77 ευρώ  αν ο προμηθευτής επιθυμεί να δώσει προσφορά μόνο για το ΤΜΗΜΑ 
Α: ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΣΑΚΟΙ και θα το δηλώνει 
στην υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, που θα καταθέτει με τα 
δικαιολογητικά.  
Γ)  2.560,00 ευρώ  αν ο προμηθευτής επιθυμεί να δώσει προσφορά μόνο για το 
ΤΜΗΜΑ Β: ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ και θα το δηλώνει στην 
υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, που θα καταθέτει  με τα δικαιολογητικά.  
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από 
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που 
αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί από την 
υπηρεσία.  
 



5. Η Διακήρυξη θα  δημοσιευτεί στο ΚΗΜΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα του Δήμου  
www.heraklion.gr  στο διαδίκτυο και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
 
6. Η παρούσα θα δημοσιευτεί μία φορά στις ημερήσιες τοπικές εφημερίδες  
1.ΠΑΤΡΙΣ & 2.ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ και στη εβδομαδιαία νομαρχιακή: ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.  
Θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του 
Δήμου Ηρακλείου Ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί στα επιμελητήρια .  
  
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο  .            
                                      

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
 

 

 


