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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ATHANASIOS
KANELAS
Ημερομηνία: 2020.10.08 13:34:43 EEST
Τόπος: ΠΥΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Πύλη: 08/10/2020
Αρ. Πρωτ.: 12371
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ»
Ο Δήμαρχος Πύλης
προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ,
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ», για τις ανάγκες του
Δήμου Πύλης, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για τον
συνολικό προϋπολογισμό, ήτοι 120.967,74 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΗΡΩΩΝ 1940 1 – ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ταχ. Κωδ.: 420 32
Τηλ.: +30 2434350316
Telefax: +30 2434350150
E-mail: dpilis@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.dimospylis.gr
Κωδικός NUTS: EL611
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., καθώς
και στην ιστοσελίδα του Δήμου στο http://www.dimospylis.gr.
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3. Κωδικοί CPV:
Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34144512-0 «Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή
απορριμμάτων».
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL611
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο

της

σύμβασης

είναι

η

προμήθεια

ενός

(1)

καινούργιου

απορριμματοφόρου, τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12 κ.μ. Το απορριμματοφόρο
όχημα θα αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή και πρέπει να έχει σύστημα
συμπιέσεως των απορριμμάτων τύπου πρέσας, να είναι κατάλληλο για την φόρτωση
απορριμμάτων με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό (βιοαπόβλητα) και να πληροί όλες τις
υπάρχουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη
άδεια κυκλοφορίας. Πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, καινούργιο και
αμεταχείριστο.
6. Χρόνος παράδοσης υλικών: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το όχημα
εντός πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη
λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου
206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο
και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
4412/2016.
7. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
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γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
ΙΙ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.
ΙΙΙ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
8. Εγγυήσεις συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο
ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο
ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών
(2.419,35€) κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.
9. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο
μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών
είναι η 12/10/2020 και ώρα 07:00π.μ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής
προσφορών είναι η 02/11/2020 και ώρα 11:00π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει στις 06/11/2020 και ώρα 11:00π.μ.
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και
δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν.
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4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της διακήρυξης, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
13. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπ.
Εσωτερικών Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για τον συνολικό προϋπολογισμό, ήτοι
150.000,00€ (με ΦΠΑ). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 647132.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του
Δήμου Πύλης.

14. 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)

Προδικαστικών

(ΦΕΚ

64/04-05-2017/τεύχος

Προσφυγών

ενώπιον

της

Α)

Αρχής

περί

«Κανονισμός

Εξέτασης

εξέτασης

Προδικαστικών

Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
15. Δημοσιεύσεις: - Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης
καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
- Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr., όπου η σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα
Αρισθμό: 92969.
- Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό
Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :
 Σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες.
 Σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.
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Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης, στη
διεύθυνση (URL) : https://dimospylis.gr/
H προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος.
Ο Δήμαρχος

Μαράβας Κων/νος

