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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Ν. Μουδανιά 17/07/2020
Αρ. Πρωτ.: 21216

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 22m3
Ο Δήμαρχος Ν. Προποντίδας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 22m3 (μέσω του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ),
προϋπολογισμού 190.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός:ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26
Ταχ.Κωδ.:63200
Τηλ.:2373350215
Telefax:2373065792
E-mail:rania@nea-propontida.gr
Ιστοσελίδα:www.nea-propontida.gr
Κωδικός NUTS: EL 527
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως
η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος καθώς και άμεση και δωρεάν
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.neapropontida.gr.
3. Κωδικός CPV:Τα CPV των ειδών της προμήθειας είναι:
CPV: 34144512-0 περί «Απορριμματοφόρων οχημάτων με συμπιεστή απορριμμάτων»
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 527
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η παρούσα αφορά την προμήθεια ενός
καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα πρέσας 22m3 το οποίο είναι
απαραίτητο για την την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Νέας Προποντίδας για ένα
έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
6. Εναλλακτικές προσφορές:δεν γίνονται δεκτές
7. Διάρκεια σύμβασης:Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος. Το εν
λόγω χρονικό διάστημα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.
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8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ,
ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών
Αμυντικού Υλικού.
Εγγυήσεις συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής,
ποσοστού 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού που
ανέρχεται στο ποσό των 153.225,81 €, ήτοι τρεις χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και
πενήντα δύο λεπτά (3.064,52 €) για το σύνολο της προμήθειας.
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
11. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών
είναι η 25/08/2020 και ώρα 23:59.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, από την 20/07/2020 ημέρα Δευτέρα,
έως την 25/08/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και
δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος
Νέας Προποντίδας ο οποίος χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”,
ΥΑ 83448/22.11.2019 (ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) με θέμα “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” βάση της οποίας επιχορηγείται ο Δήμος με το ποσό των
150.000,00€ και το υπόλοιπο, ήτοι 40.000,00 € από ιδίους πόρους.
Για την εν λόγω σύμβαση έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α.: 02.62.7131.1000
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα και έχει εγκριθεί και
δεσμευτεί με πολυετή δέσμευση, ποσό ίσο με 190.000,00 ευρώ, με την υπ’ αριθμ.
900/2020 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:6ΠΤΗΩΚΤ-ΨΛΧ), καθώς και με δέσμευση στα

ΑΔΑ: ΩΩ87ΩΚΤ-ΧΙΡ

20PROC007042783 2020-07-17

οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 287 με ΑΔΑ: 6ΩΙΨΩΚΤΖΔ7
15. Προδικαστικές προσφυγές:
Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες
προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις
του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό
Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης
Προδικαστικών
Προσφυγών
ενώπιον
της
Αρχής
Εξέτασης
Προδικαστικών
Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση σε δύο
τοπικές εφημερίδες με τίτλο “ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ” και “Θέμα Χαλκιδικής
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