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ΘΕΜΑ: Ανάθεση προμήθειας κάδων απορριμμάτων ΟΜΑΔΑ Α 

(Μεταλλικοί τροχήλατοι κάδοι με πλαστικό καπάκι)   

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά θα προσφύγει 

στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την ανάθεση της 

προμήθειας που περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμόν 29/18-03-2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής . 

 

α/α 
ΟΜ. 

Περιγραφή 

Μ
ο

ν
ά

δ
α

  

μ
ε
τρ

η
σ

η
ς
 

Π
ο

σ
ό

τη
τα

 

Τ
ιμ

ή
 μ

ο
ν
ά

δ
α

ς
 

Δαπάνη 

Μερική Ολική 

Α 
Μεταλλικός τροχήλατος κάδος 
απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι, 
χωρητικότητας 1.100 lt κατά ΕΝ 840 

ΤΕΜ 27 300,00 8.100,00 

  

 

 

    

  Σύνολο ομάδων 8.100,00 

  Φ.Π.Α  24% 1.944,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.044,00 

 



Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την 

προμήθεια τροφίμων ,γάλακτος και ειδών δεξιώσεων για τις ανάγκες 

του Δήμου Εμμ.Παππά  και των Νομικών του Προσώπων μέχρι την 

09/08/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. ενώπιον της 

Επιτροπής  Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προμηθειών στην αίθουσα 

του Δημοτικού Συμβουλίου στο Χρυσό Σερρών .  

Κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων εξακολουθούν να 

ισχύουν οι όροι της αριθμ.πρωτ. 3187/08-03-2016 διακήρυξης , οι 

οποίοι καθορίζουν το περιεχόμενο και τον τρόπο υποβολής των 

οριζόμενων από αυτή τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής των 

αναδόχων  .Τα δικαιολογητικά αυτά ελέγχονται και αξιολογούνται 

από την Επιτροπή που έχει ορισθεί αρμοδίως ,σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και συντάσσεται το 

ανάλογο πρακτικό στο οποίο διατυπώνεται η άποψη της άνω 

Επιτροπής ως προς τη νομιμότητα και πληρότητα των 

προσκομισθέντων δικαιολογητικών . Κατά το στάδιο των 

διαπραγματεύσεων επομένως , οι ενδιαφερόμενοι είναι 

υποχρεωμένοι μαζί με την προσφορά τους να προσκομίσουν και τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένω να διαπιστωθεί η προσωπική 

και οικονομική κατάσταση , η επαγγελματική αξιοπιστία και η τεχνική 

επάρκεια τους εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ. G 

,και αφορά την εγγύηση συμμετοχής,της διακήρυξης. Η μη 

προσκόμιση με την προσφορά , κατά το στάδιο των 

διαπραγματεύσεων , των δικαιολογητικών που απαιτούνται  από την 

διακήρυξη καθιστά μη νόμιμη την απευθείας ανάθεση που ακολουθεί 

τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης . Σύμφωνα όμως με το άρθρο 7 

παρ.4 του ΕΚΠΟΤΑ μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την 

προσφορά τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά της διακήρυξης , 

εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια 

και δεν έχει λήξει η ισχύς τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της 

διαπραγμάτευσης . Σε αυτήν την περίπτωση θα γίνεται ρητή μνεία 

στην προσφορά σχετικά με αυτό υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη 
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δήλωση στην οποία θα καταγράφονται τα δικαιολογητικά ένα προς 

ένα καθώς και η ημερομηνία που έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας 

.   

 Στον προμηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί η ανάθεση 

προμήθειας θα αποσταλεί ανακοίνωση που θα τον καλεί για την 

υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας , χωρίς ΦΠΑ  .     
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