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                                                  Αριθµ.Πρωτ.:26592 

          
Ελληνική ∆ηµοκρατία 
Νοµός Σερρών 
∆ήµος Ηράκλειας 
Αρ. Μελέτης :20/2014 
 

                          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

         Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό για την παροχή υπηρεσίας  «ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το 
σύνολο των εργασιών που προσφέρει ο διαγωνιζόµενος.  
Αριθµός ∆ιακήρυξης: 26591/30-12-2014 
 
1.Αναθέτουσα Αρχή:∆ήµος Ηράκλειας  
   ∆ιεύθυνση: Πλ.Μπακογιάννη 2-Ηράκλεια Σερρών ,62400 
   Τηλέφωνο:23253.50133-23253.50136-23253.50137  Φαξ:23253.50131 
2.Τίτλος:Αποκοµιδή Απορριµµάτων  ∆ήµου Ηράκλειας 
3.Είδος της σύµβασης: Σύµβαση παροχής υπηρεσιών 
4.Περιγραφή -Αντικείµενο της σύµβασης: Εργασίες Αποκοµιδής -µεταφοράς απορριµµάτων   
(CPV 90511000-2), από το ∆ήµο Ηράκλειας και συγκεκριµένα από τη ∆ηµοτική Ενότητα Στρυµονικού και τη 
∆ηµοτική Ενότητα Ηράκλειας(εκτός από τις Τ.Κ. Βαλτερού Καρπερής και τον Οικισµό Ψωµοτοπίου) αλλά και 
πλύση του συνόλου των κάδων του ∆ήµου (CPV 90918000-5 ).  
5.Προσφορές : Γίνoνται δεκτές προσφορές που θα αφορούν  το σύνολο των εργασιών της 
ανωτέρω σύµβασης . 
6.Συνολικός προϋπολογισµός :199.889,00€ µε Φ.Π.Α. Προεκτιµώµενη αξία:175.300,00€ χωρίς 
Φ.Π.Α.                                                    
7.∆ιάρκεια σύµβασης : ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης  
8.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% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης προ Φ.Π.Α. ήτοι 3.506,00€. 
   Για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης , ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης , το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης 
µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
9.Βασικοί όροι χρηµατοδότησης: Ίδιοι πόροι. 
10.∆ιάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισµού: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν 
το πλήρες κείµενο της διακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών από το δικτυακό τόπο του 
διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. όπου και υποβάλλονται 
τα σχετικά αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών –διευκρινήσεων ,µόνο από εγγεγραµµένους 
στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς .  
Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
και συγκεκριµένα στη διεύθυνση www.dimosiraklias.gr όπου παρέχεται ελεύθερη , άµεση και πλήρης 
πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ 
11.Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε 
χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος µε ηµεροµηνία έναρξης υποβολής 
προσφορών στις 13-01-2015 και ώρα 15:00µ.µ. και καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής τους 
στις 16-01-2015 και ώρα 15:00µ.µ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα.  
 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 22/01/2015 και ώρα 11:00µ.µ. 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
12. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι(6) µήνες 
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13. ∆ικαίωµα συµµετοχής:Oλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά)  συνεταιρισµοί, 
ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελµα (διαχείριση 
απορριµµάτων) και διαθέτουν την τεχνογνωσία και τη σχετική εµπειρία για την εκτέλεση της εργασίας. 
14. Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή 
αντιπροσφορές. 
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