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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο  ∆ΗΜΟΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ηλεκτρονικό ανοιχτό δηµόσιο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πιο οικονοµική 

προσφορά µε το σύστηµα προσφοράς ποσοστού εκπτώσεως µε ακέραιες τιµές επί % άνευ ορίου, για 

την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας µε τίτλο «Εργασίες Καθαριότητας Οδών, Πλατειών, Ακτών 

και Λοιπών κοινοχρήστων Χώρων του Δήµου Κοµοτηνής» για χρονικό διάστηµα 5 µηνών, 

ενδεικτικού προϋπολογισµού 149.761,72€ µε το Φ.Π.Α. 13% (CPV: 90610000-6). 

 Η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.  

Η ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διαγωνισµού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ ορίζεται η 

29/04/2015 και ώρα 07:00 π.µ. και η ηµεροµηνία έναρξης των προσφορών η 11/05/2015 και ώρα 

00:01 π.µ. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/05/2015 και ώρα 14:00 

µ.µ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστηµα. Ο Α/Α του διαγωνισµού στην ηλεκτρονική βάση του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ είναι 

ο 9109. 

Η  εγγύηση  συµµετοχής  στον  διαγωνισµό  ορίζεται  σε  ποσοστό  ένα τοις εκατό (2%)  (µη 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία 

δαπάνης στρογγυλοποιηµένο, δηλαδή  2.650,00 €.  

Για την ανωτέρω εργασία δεκτοί στο διαγωνισµό γίνονται α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

β. Οι συνεταιρισµοί, γ. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δ. 

Κοινοπραξίες προµηθευτών που ασκούν συναφές επάγγελµα στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή σχετιζόµενο 

µε το αντικείµενο του έργου της παρούσας διακήρυξης. 

Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης και τα λοιπά συµβατικά τεύχη διατίθενται από το δικτυακό 

τόπο του διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

Οµοίως το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του 

∆ήµου και συγκεκριµένα στη διεύθυνση http://www.komotini.gr. 
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