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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γαστούνη        31 / 5 /  2021 
ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 6179 
ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Διεύθυνση: ισίνη & Υαλκιοπούλου, 27300 Γαστούνη  
Πληρ.: ΔΙΡΗΝΗ ΜΩΡΑΪΣΗ  

Σηλ: 2623360773 / Fax: 2623032839  
E-mail: dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr 
 
  

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Τποέπγος 3 με ηίηλο: «Ππομήθεια κάδων οικιακήρ κομποζηοποίηζηρ βιοαποβλήηων» 

ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ «ΥΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΙΑΛΔΓΜΔΝΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΑΙΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ» 

           Ο Δήκαξρνο Πελεηνύ πξνθεξύζζεη  ζπλνπηηθό δηαγσληζκό  γηα ηελ  πξνκήζεηα 

ΤΠΟΔΡΓΟY 3 ΜΔ ΣΙΣΛΟ: «Ππομήθεια κάδων οικιακήρ κομποζηοποίηζηρ 

βιοαποβλήηων»  ηηρ ππάξηρ με ηίηλο : «ΥΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΠΡΟΓΙΑΛΔΓΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ» 

Ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ  22.320,00  € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24 %. Η πξνκήζεηα  ρξεκαηνδνηείηαη από ην  Ε.Π. «Τπνδνκέο 

Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2014-2020». 

Η παξνύζα ζύκβαζε πεξηιακβάλεη: 

CPV Πεξηγξαθή Είδνπο Πνζόηεηα 

 

Μνλάδα 

κέηξεζεο 

39234000-1 Κάδνη νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο βηναπνβιήησλ 

ρσξεηηθόηεηαο 300 ιίηξσλ 

   200 ΣΕΜ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ηεο 

πξνκήζεηαο όπσο απηό αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηα ηεύρε ηεο κειέηεο . 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ηηκήο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ηεο 

πξνκήζεηαο . Αληηπξνζθνξά, ελαιιαθηηθή πξνζθνξά ή πξνζθνξά ππό αίξεζε δελ γίλεηαη δεθηή. 

Η εγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζην δηαγσληζκό θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 2 % επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο 

ηεο ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ.  

mailto:dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: 61ΝΤΩΞΑ-9ΡΩ



ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 3 ΜΔ ΣΙΣΛΟ « ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΓΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ  » ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΥΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΙΑΛΔΓΜΔΝΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΑΙΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ» 

 

2 

 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγύεζεο ζπκκεηνρήο πνπ 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 2% ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Πεξηγξαθή πξνκήζεηαο Εγγυητική συμμετοχής 

Κάδνη νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο βηναπνβιήησλ ρσξεηηθόηεηαο 

300 ιίηξσλ 

360,00 € 

Η διάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο. 

Η παπάδοζη ησλ εηδώλ ζα γίλεηαη  κε επζύλε, κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή. Σόπνο 

παξάδνζεο:  Γαζηνύλε  

 Ο Δήκνο Πελεηνύ, σο αλαζέηνπζα αξρή, πξνζθέξεη ειεύζεξε, πιήξε, άκεζε θαη δσξεάλ  

ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 

πξνθήξπμεο ζην ΚΗΜΔΗ. πγθεθξηκέλα, ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Πελεηνύ https://dimos-pineiou.gr/ 

πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα απαηηνύκελα 

δηθαηνινγεηηθά, παξέρνληαη ην αξγόηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  

ππνβνιήο πξνζθνξώλ.  

ηοισεία επικοινωνίαρ:  

Δ/λζε Οηθνλνκηθώλ θαη Δηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ – Οηθνλνκηθή Τπεξεζία  

Σειέθσλν:   2623360773    

E-mail:     dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr (αξκ.ππάιιεινο:  ΜΩΡΑΪΣΗ ΕΙΡΗΝΗ). 

ηοισεία αναθέηοςζαρ απσήρ:  

Δήκνο Πελεηνύ 

Σειέθσλν:    2623360773    

Δ/λζε δηαδηθηύνπ:     https://dimos-pineiou.gr/ 

 

O ΓΗΜΑΡΥΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΑΝΓΡΔΑ Π. ΜΑΡΙΝΟ 
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