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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ (ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ)
ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ:
"Τπηρεζίες Αποτιονιζμού ηοσ Γημοηικού Οδικού Γικηύοσ και ηων Κοινοηήηων ηοσ Γήμοσ Βοΐοσ
Υειμερινής Περιόδοσ 2021-2022"
Ο Γήκαξρνο Βνΐνπ πξνθεξύζζεη αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό γηα ηηο ππεξεζίεο κε ηίηιν «Τπηρεζίες
Αποτιονιζμού ηοσ Γημοηικού Οδικού Γικηύοσ και ηων Κοινοηήηων ηοσ Γήμοσ Βοΐοσ Υειμερινής Περιόδοσ
2021-2022» ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 44.962,40€ κε Φ.Π.Α. 13%, (CPV: 90620000-9 Υπεξεζίεο
εθρηνληζκνύ) γηα ηελ νπνία έρνπλ ζπληαρζεί ε αξίζκ. 21/2021 κειέηε από ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γ. Βνΐνπ.
Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν.4412/16 θαη κε θξηηήξην
θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή).
Η ζύκβαζε αθνξά ππεξεζίεο απνρηνληζκνύ ηνπ δεκνηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ θαη ησλ θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ
γηα ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν 2021-2022, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξίζκ. 21/2021 κειέηε ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο.
Η παξνύζα ζύκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε είθνζη δύν (22) νκάδεο (ηκήκαηα).
Η ρξεκαηνδόηεζε ησλ ππεξεζηώλ πξνέξρεηαη από ηαθηηθά έζνδα ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ.
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ ζα γίλεη κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ
Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ - Πξνκήζεηεο θαη Υπεξεζίεο ηνπ ΟΠΣ ΔΣΗΓΗΣ (www.promitheus.gov.gr), κε
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζηηο 10-12-2021 θαη ώξα 15:00:00μ.μ.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Σύζηεκα.
Σπζηεκηθόο Αύμνληαο Αξηζκόο Γηαγσληζκνύ: 143860.
Τν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεύρε δηαηίζεληαη από ην δηθηπαθό ηόπν ηνπ
δηαγσληζκνύ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.
Οκνίσο ην ζύλνιν ησλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηε δηεύζπλζε http://voio.gr.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνύλ
δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο.
Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (01) από ηα ηκήκαηα θαη κέγηζην αξηζκό ηκεκάησλ είθνζη δύν
(22) (ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ).
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
Τν ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη δώδεθα (12) κήλεο.
Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό νξίδεηαη ζε πνζνζηό 2% ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο
ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηώλ, άλεπ Φ.Π.Α., δειαδή πνζνύ 725,20 €, εθόζνλ ε πξνζθνξά αθνξά ην ζύλνιν
ησλ ππεξεζηώλ. Σε πεξίπησζε πνπ νη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ηκήκα ησλ
ππεξεζηώλ ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 2% επί ηεο πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο
άλεπ Φ.Π.Α., πνπ αληηζηνηρεί ζην ηκήκα ησλ πξνο εθηέιεζε ππεξεζηώλ.
Τν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ.
Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζεο βαξύλεη ηνλ/ηνπο αλάδνρν/νπο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην ηκήκα πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ
Βνΐνπ, αξκόδηνο ππάιιεινο: Μπισλάο Σσηήξηνο (ηει.: 24653-50185 / 24653-50100, Φαμ:24650-23270), ηηο
εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο.
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