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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
12Κ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΦΑΚΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Σφακίων
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

12Κ.Μ, προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Σφακίων
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός:Χώρα Σφακίων
Ταχ.Κωδ.:73011
Τηλ.:2825340021
Telefax:2825340017
E-mail:sfakia-d@otenet.gr
Ιστοσελίδα:www.sfakia.gr…
Κωδικός NUTS: EL 434
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.sfakia.gr. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο του
Δήμου Σφακίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 34144512-0
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της
υπηρεσίας: .EL 434
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
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6. Εναλλακτικές προσφορές: : Απορρίπτονται

7. Χρόνος παράδοσης υλικών: Ο χρόνος παράδοσης του οχήματος στις
εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών,
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:: 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 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
Εγγύηση συμμετοχής : εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό που θα καλύπτει το δυο
τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α.
10. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο
μέσω

της

Συμβάσεων

πλατφόρμας
(ΕΣΗΔΗΣ)

του
στη

Εθνικού

Συστήματος

διαδικτυακή

πύλη

Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

www.promitheus.gov.gr

του

συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 11/09/2020 ημέρα
Παρασκευή . Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 11/09/2020 Και η ώρα
έναρξης η 14:00 Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 28/09/2020.και η
ώρα λήξης 17:00 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:

Η

δαπάνη

θα

βαρύνει

τον

ΚΑ

20.7131.001.

του

προϋπολογισμού του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. α/α 185 απόφαση του Δημάρχου
για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του
Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης)
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
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προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
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 Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) καταχωρήθηκε

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της
παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη
και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.g όπου έλαβε
Συστημικό Αριθμό : 96674
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Προκήρυξη (περίληψη της
παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο , σε μια ημερήσια (Χανιώτικα
Νέα) και μια εβδομαδιαία εφημερίδα (Σελληνιωτικα Νεα ) του Νομού Χανίων, εφόσον
εκδίδονται και έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του .

Ο Δήμαρχος
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

