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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας (ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας) προκηρύσσει
ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια εδαφικού υλικού ημερήσιας κάλυψης απορριμμάτων
& υλικών διαμόρφωσης εσωτερικής οδοποιίας μετώπου ταφής», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, προϋπολογισμού 114.129,60 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 14212400-4 «Χώμα» και 14212200-2 «Αδρανή Υλικά».
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 29/11/2021.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/12/2021 και ώρα 15:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 20/12/2021 και ώρα 09:30
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των
προσφερόμενων τμημάτων.
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, μόνο στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ώρες και
μέρες στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας, αρμόδιοι: Πελέκα Μαρία & Κυραμάς
Γιώργος, τηλ. 2410 289229.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του ΦΟΔΣΑ ΠΕ Λάρισας στη διεύθυνση
https://www.fodsalar.gr/ και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικό
αριθμό : α/α ΕΣΗΔΗΣ 142619.
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