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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση προμήθειας με
τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ:
i)

Βάσει της υπ. αριθμ 437/2021 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΘΧΠΩΛΠ-ΟΜΓ), με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την
«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», εκδόθηκε από τον Δήμαρχο Κοζάνης η υπ’ αριθμ. 22944/25-08-2021 διακήρυξη
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάση τιμής στο σύνολο της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.4412/2016, η παραπάνω διακήρυξη, δημοσιεύθηκε
νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:
21PROC009112236.

ii)

Βάσει της υπ. αριθμ. 526/2021 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΕΥΜΩΛΠ-ΔΦΒ) με την οποία εγκρίθηκε το
πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
Α. Η κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου, διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.
Β. Η συνέχιση της διαδικασίας για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 19.939,20 ευρώ μαζί με ΦΠΑ
24% και αριθμό μελέτης 68/2021, με προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει το άρθρου 32
του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

iii) Βάσει της υπ. αριθμ. 1241/2020 Απόφασης Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (ΑΔΑ:
60Ω0ΩΛΠ-ΕΞΑ), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε μέχρι τις 31/12/2021 με την υπ. αριθμ. 1372/2021 Απόφασης Δημάρχου
(ΑΔΑ: Ω1ΞΤΩΛΠ-ΥΚ5)
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ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ όλους τους
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προφορά για την επιλογή Αναδόχου, που θα αναλάβει την «Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων», προϋπολογισμού 19.939,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 68/2021, και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής στο σύνολο της, και χωρίς αλλαγή των όρων της υπ’ αριθμ.
22944/25-08-2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC009112236).
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με διαπραγμάτευση με τη χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης του
συστήματος www.promitheus.gov.gr και συγκεκριμένα :
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

141647

Τετάρτη, 03/11/2021

Τρίτη, 09/11/2021, 14:00 μ.μ

Δευτέρα, 15/11/2021, 10:00 π.μ

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Επίσης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και αποστολή τόσο ηλεκτρονικά με την κατάθεση της
τεχνικής προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, όσο και σε φυσικό έντυπο (στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά») του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου
«Οικονομική Προσφορά», θα γίνει την Δευτέρα, 15/11/2021 και ώρα 10:00 π.μ από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. Η
παρούσα πρόσκληση μαζί με την αριθμ. 22944/25-08-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009112236) θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ. Τα
έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL)
www.promitheus.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Κοζάνης
www.cityofkozani.gov.gr . Πληροφορίες επί της διαδικασίας θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο Προμηθειών στα
τηλ. 2461350344, 2461350360, 2461350397, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη Μελέτη 68/2021 στον κ. Τριανταφύλλου Νικόλαο στο
τηλ. 2461032181.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ.
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