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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος

Πόλη: Αλίαρτος

Ταχ. Κώδικας: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Ηµεροµηνία: 20/08/2020

Πληροφορίες: Άννα Μαρία

Αρ. Πρωτ.: 4965

Τηλέφωνο: 22683-50.218
Fax: 22680-22.690
E-mail: info@aliartos.gov.gr

Τίτλος: Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας
Χωρητικότητας 16 m3
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
“ Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3 ”
Προϋπολογισμού 150.000,00 € (συμπ Φ.Π.Α.)
Ο Δήμαρχος Αλιάρτου - Θεσπιέων, έχοντας υπόψη την υπ’αριθμ. 75/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων , προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την
προμήθεια ενός απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3» προϋπολογισμού 150.000,00
€ (συμπ Φ.Π.Α.).
(CPV) : 34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων
Κωδικός NUTS έδρας αναθέτουσας Αρχής: EL2802
Αναλυτικά ο προϋπολογισμός για την ανωτέρω προμήθεια είναι ο κάτωθι:

Αριθμός
Περιγραφή

Τιμή / τεμάχιο

Σύνολο

120.967,00 €

120.967,00 €

Τεμαχίου
Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 16 m3

1,00

Τελικό σύνολο

120.967,00 €

Φ.Π.Α.

29.033,00 €

Τελικό σύνολο

150.000,00 €

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών (σύμφωνα με
την υπ. αριθμ. 83448 / 26.11.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑ 2017ΣΕ05500010) και ο
Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 62-7132.0001 σχετική
πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.
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Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.
•
•
•

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 24-08-2020
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31-08-2020 και ώρα 11:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14-09-2020 και ώρα 11:00

Δικαίωμα Συμμετοχής:
1. 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό
2% επί της προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό
των δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (2.420,00) ευρώ. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται
η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν
ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Προσφορές:
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της Διακήρυξης για το σύνολο των προς
προμήθεια ειδών.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Χρόνος ισχύος προσφορών:
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο:
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Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρούνται στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
: http://www.promitheus.gov.gr,
Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τοπικό Τύπο
Η προκήρυξη (περίληψη της 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)
Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες, πλήρης και απεριόριστη χρήση των τευχών της σύμβασης είναι
διαθέσιμες από :
την προαναφερθείσα διεύθυνση: www . promitheus . gov . gr καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.aliartos.gov.gr στην διαδρομή : Ανοικτή
Διακυβέρνηση ► Διαγωνισμοί & Συμβάσεις ► Διαγωνισμοί Προμηθειών & Εργασιών
Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
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.
Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο
οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ημερών πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς
φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ

