Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS KOKKINOS
Ημερομηνία: 2020.03.13 11:37:41 EET

Ημερομθνία 12/3/2020
Αρικ. πρωτ: 3407
Προμήθεια ενόσ (1) απορριμματοφόρου
οχήματοσ τφπου πρζςασ χωρητικότητασ
16m3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ
ΔΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ
Σαχ. Δ/νςθ ΠΕΡΑΜΑ ΜΤΛ/ΜΟΤ
Σαχ. Κωδ. 74052
Σθλ
2834040300
Fax
2834022913
Πλθροφορίεσ:ΠΑΠΑΔΟΤΡΑΚΗ ΚΩΣΑ
Σθλ: 2834340353
Fax: 2834022913
E-mail: perama1@otenet.gr
Ιςτοςελίδα:
http://www.dimosmylopotamou.gr

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
«Προμήθεια ενόσ (1) απορριμματοφόρου οχήματοσ τφπου πρζςασ χωρητικότητασ 16m3»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ
προκθρφςςει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ
ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κριτθρίων που αναλφονται ςτουσ
όρουσ τθσ διακιρυξθσ και για τθν ανάδειξθ προμθκευτι τθσ Δθμόςιασ φμβαςθσ για τθν
Προμήθεια ενόσ (1) απορριμματοφόρου οχήματοσ τφπου πρζςασ χωρητικότητασ 16m3
εκτιμϊμενθσ αξίασ 141.129,03€ δίχωσ Φ.Π.Α. 24%.
1) Αναθζτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ:
Ανακζτουςα αρχι: Διμοσ Μυλοποτάμου, Οδόσ: Δθμοτικι Σαχ.Κωδ.: 74052,
Σθλ.: 2834340300, Telefax: 2834022913, E-mail: perama1@otenet.gr,
Ιςτοςελίδα: www. dimosmylopotamou.gr
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2) Κωδικόσ CPV:
Α/Α
1

Είδοσ
Απορριμματοφόρο όχθμα τφπου πρζςασ

CPV
34144512-0

3) Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Διμου www.dimosmylopotamou.gr.
4) Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν επιτρζπεται θ επίδοςθ αντιπροςφορϊν, εναλλακτικϊν
προςφορϊν και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
5) Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ: το διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί όςοι νόμιμα κατζχουν τθν
άδεια για άςκθςθ δραςτθριότθτασ ςυναφι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ προμικειασ,
και να δφνανται να παρζχουν εχζγγυα άρτιασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
6) Τποβολή προςφορών: Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ
θλεκτρονικά μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ), ςφμφωνα με τα αναφερόμενα
ςτο Ν.4155/13, ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και ςτο άρκρο 11 τθσ Τ.Α.Π1/2390/2013, ωσ
εξισ:
- Ημερομηνία δημοςίευςησ διαγωνιςμοφ ςτο Ε..Η.ΔΗ..: 13-3-2020 ημζρα Παραςκευή
- Ημερομηνία ζναρξησ υποβολήσ προςφορών:
16-3-2020 ημζρα Δευτζρα και ώρα 15.00 μ.μ.
- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολήσ προςφορών:
31-3-2020 ημζρα Σρίτη και ώρα 15.00 μ.μ.
- Ημερομηνία αποςφράγιςησ προςφορών (Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ):
Tην τζταρτη εργάςιμη ημζρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ των
προςφορών και ςυγκεκριμζνα 6-4-2020 ημζρα Δευτζρα και ώρα 12.00 π.μ.
- Α/Α διαγωνιςμοφ ςτο ΕΗΔΗ: 90004
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει θ δυνατότθτα
υποβολισ προςφοράσ ςτο φςτθμα.
7) Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ
οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα οκτώ (8) μηνών από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ
8) Γλώςςα ςφνταξησ προςφορών: Ελλθνικι.
9) Χρηματοδότηςη: Η δαπάνθ κα βαρφνει τουσ Κ.Α. 62-7132.001 και ΚΑ 20-7132.003 του
τακτικοφ προχπολογιςμοφ του Διμου για το ζτοσ 2020
10) Διάρκεια φμβαςησ: Από τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ και με μζγιςτθ
ςυμβατικι χρονικι παράδοςθ των οχθμάτων ςτισ εκατόν πενήντα (150) ημζρεσ. ι με τθν
ολοκλιρωςθ παράδοςθσ των ειδϊν τθσ προμικειασ.
11) Εγγυήςεισ: Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ορίηεται ςε ποςοςτό 2,00% του προχπολογιςμοφ
χωρίσ Φ.Π.Α.
και θ εγγφθςθ καλι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ποςοςτό 5,00% τθσ
ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ για τα προςφερόμενα είδθ, χωρίσ το ΦΠΑ. Η εγγφθςθ
ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου. Πζραν τθσ απαιτοφμενθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ και τθσ προβλεπόμενθσ εργοςταςιακισ εγγφθςθσ, για τθν εγγυθμζνθ - διάρκειασ
τουλάχιςτον δφο (2) ετών – καλι λειτουργία των οχθμάτων και του μθχανολογικοφ
εξοπλιςμοφ, κα κατατεκεί εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε
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ποςοςτό 2% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ για τα προςφερόμενα είδθ χωρίσ το Φ.Π.Α.
Απαιτείται για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που τυχόν ανακφψουν ι των ηθμιϊν
που τυχόν προκλθκοφν από δυςλειτουργία των οχθμάτων και του μθχανολογικοφ
εξοπλιςμοφ κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 215 του
ν. 4412/2016.
12) Προδικαςτική Προςφυγή: Προςφυγι μπορεί να υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει.
13) Ειδικοί όροι: Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που
παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία που
προκφπτει από τθν τεχνικι προςφορά (ιτοι αυτι ςτθν οποία ο λόγοσ είναι ο μικρότεροσ
αρικμόσ). τθν προςφορά του υποψιφιου αναδόχου κα ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα ζξοδα
όπωσ ορίηει θ διακιρυξθ. Η παράδοςθ των οχθμάτων κα γίνει ςτο Αμαξοςτάςιο του Διμου
Mυλοποτάμου, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ.
Ο Αγοραςτισ κα παράςχει ότι ςχετικό ζγγραφο και εξουςιοδότθςθ χρειαςτεί ςτον
Προμθκευτι.
14) Δημοςιεφςεισ: Σο ςυνολικό κείμενο τθσ διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ..
(www.promitheus.gov.gr), ςτισ εφθμερίδεσ και ςτο portal του Διμου www
dimosmylopotamou.gr.

Ο Δήμαρχοσ Μυλοπτάμου

Κόκκινοσ Δημήτρησ
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