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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)
Ο Δήμαρχος Κόνιτσας
προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την «Προμήθεια ενός (1)
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 16μ³ για το Δήμο Κόνιτσας»,
προϋπολογισμού 150.000,00ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Κόνιτσας
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλ. Δημαρχείου 1
Ταχ.Κωδ.: 44100
Τηλ.: 2655360348
Fax: 2655024000
E-mail: ktsavidis@konitsa.gr
Ιστοσελίδα: www.konitsa.gr
ΝUTS: EL543
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.konitsa.gr. Επίσης το σύνολο των τευχών του
διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
(www.promitheus.gov.gr).
3. Κωδικός CPV: 34144511-3 (Οχήματα συμπίεσης απορριμμάτων).
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου της προμήθειας: EL543
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια ενός
(1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 16μ³ για τις ανάγκες του του
Δήμου Κόνιτσας και συγκεκριμένα:
ΕΙΔΟΣ
Απορριμματοφόρο όχημα τύπου μύλου χωρητικότητας 16μ³

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΤΕΜ.

120.967,74

1

ΣΥΝΟΛΟ (€)
120.967,74

Φ.Π.Α. 24%

29.032,26

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

150.000,00

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών. Εναλλακτικών
προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7. Χρόνος παράδοσης υλικών: Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Να
υποβληθεί σχετική υπεύθυνη Δήλωση.
8. Εγγύηση συμμετοχής: Υποβάλλεται εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2% επί της
σκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς το Φ.Π.Α.) η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Για την
έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 2.419,35.
9. Δικαιούμενοι 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 διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr Αύξων Αριθμός Συστήματος: 100500 του συστήματος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 5η
του μηνός Νοεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00:00 π.μ. Η καταληκτική ημερομηνία
παραλαβής προσφορών είναι η 25η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και η ώρα 15:00:00μ.μ. Οι
προσφορές θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά την 30/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00:00 π.μ.
ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
14. Χρηματοδότηση: Το σύνολο του προϋπολογισμού για την εν λόγω σύμβαση ανέρχεται στο
ποσό των 150.000,00 Ευρώ ( συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από
το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Δ/ΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε, σύμφωνα με την απόφαση αρ. πρωτ. 83448/22-11-2019
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η
τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων
και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»
και η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Κόνιτσας για το
οικονομικό έτος 2020, με Κ.Α. 02.60.7132.01.
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: Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο,
στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.konitsa.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο
(www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων –
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τα έξοδα
δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει.

Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Β. Εξάρχου
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