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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αχαράβη: 6/12 /2021
ΔΗΜΟΣ BOΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αρ. Πρωτ.8057
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
Αχαράβη Τ.Κ. 49081 Κέρκυρα
Tηλέφωνο:2663360113
Tηλεομοιότυπο: 2663360176
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων
χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί και πλαστικά) του
Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Αρ. διακ. 19/2021)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας,
Τμήμα περιβάλλοντος, καθαριότητας και πρασίνου
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αχαράβη Τ.Κ. 49081 Κέρκυρα
Πληροφορίες: Ευαγγελία Ράδου – τηλ.: 2663360113
e-mail: promithion@1354.syzefxis.gov.gr
Τηλεομοιότυπο: 2663360176
Διεύθυνση διαδικτύου: www.mncnorthcorfu.gr
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Ε. :
Ημερομηνία αποστολής 01/12/2021 (Αρ. 2021 / S 233 - 612973)
Τύπος σύμβασης: Προμήθεια απορριμματοφόρων αυτοκινήτων (απορριμματοφόρα
οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου περιστρεφο-μένου τυμπάνου για τη χωριστή
συλλογή βιοαποβλήτων και απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων
τύπου πρέσσας για τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών, χαρτί και πλαστικό).
Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης: Αντικείμενο της υπό κατάρτιση
σύμβασης είναι η προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων με συμπιεστή απορριμμάτων
τύπου περιστρεφομένου τυμπάνου για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και
αποριμματοφόρων οχημάτων με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσσας για τη
χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί και πλαστικό). Η προμήθεια των
αυτοκινήτων η οποία διαιρείται σε δύο τμήματα, την προμήθεια αυτοκινήτων για τη
χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και την προμήθεια αυτοκινήτων για τη χωριστή
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συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

1. Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων για τη χωριστή συλλογή
βιοαποβλήτων, αναλυτικότερα
α.α.
είδος
Απορριμματοφόρο όχημα με υπερκατασκευή
τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου
χωρητικότητας 12 κυβικών μέτρων περίπου

1

ποσότητα τιμή (ευρώ)
2

120.000,00

δαπάνη
240.000,00

Συνολική δαπάνη χωρίς το Φ.Π.Α.

240.000,00

Φ.Π.Α. 24%

57.600,00

Συνολική δαπάνη με το Φ.Π.Α.

297.600,00

2. Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων για τη χωριστή συλλογή
ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί και πλαστικό).
α.α.
1
2

είδος
Απορριμματοφόρο όχημα με
υπερκατασκευή τύπου πρέσσας
χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων περίπου
Απορριμματοφόρο όχημα με
υπερκατασκευή τύπου πρέσσας
χωρητικότητας 12 κυβικών μέτρων περίπου

ποσότητα
1

τιμή (ευρώ)
135.000,00

δαπάνη
135.000,00

1

120.000,00

120.000,00

Συνολική δαπάνη χωρίς το Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24%
Συνολική δαπάνη με το Φ.Π.Α.

255.000,00
61.200,00
316.200,00

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):
Τμήματα 1 και 2: CPV 34144512-0: απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή
απορριμμάτων1
Κατανομή σε τμήματα: Ναι, χωρίζεται σε δύο (2) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται
και για τα δύο τμήματα ή μόνο για ένα τμήμα της υπό κατάρτιση σύμβασης.
Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης : οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης για την παράδοση των οχημάτων στις εγκαταστάσεις του Δήμου Βόρειας
Κέρκυρας.
Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεων:
α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. δηλαδή,
4.800 ευρώ για το τμήμα 1 και 5.100 ευρώ για το τμήμα 2 .
β) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ύψους 4% της εκτιμώμε-νης
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αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. δηλαδή:
9.600 ευρώ για το τμήμα 1 και 10.200 ευρώ για το τμήμα 2 της υπό κατάρτιση
σύμβασης.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
Κατάσταση των οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων
εγγραφής τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα : Σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης o οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο Ε.Ε.Ε.Σ. ότι
διαθέτει τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις :
Μέσο ετήσιο γενικό κύκλο εργασιών των τριών (3) προηγούμενων του έτους
διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ίσο τουλάχιστον με το διπλάσιο
της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της παρούσας σύμβασης στα
οποία υποβάλλεται προσφορά περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Μέσο ετήσιο ειδικό κύκλο εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αναφέρεται η
παρούσα σύμβαση, των τριών (3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού
οικονομικών χρήσεων, ίσο τουλάχιστον με τον προϋπολογισμό του τμήματος ή των
τμημάτων της παρούσας σύμβασης στα οποία υποβάλλεται προσφορά
περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ο οικονομικός φορέας θα
δηλώσει ρητά με το Ε.Ε.Ε.Σ. ότι πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής.
Παραλαβή της διακήρυξης : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το
σχετικό τεύχος της διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό
έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή από την ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής.
Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 05/01
/2022, ώρα: 15:00 . Προσφορές υποβάλλονται για το ένα ή και για τα δύο τμήματα της
υπό κατάρτιση σύμβασης/συμβάσεων , για το σύνολο όμως των ζητούμενων ειδών και
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ποσοτήτων κάθε τμήματος, σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης.
Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των προσφυγών: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
Υποβολή προσφυγών: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή δεκαπέντε (15) ημέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα
μέσα επικοινωνίας, άλλως δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη,
γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης.
Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά: Οι προσφορές
υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: δώδεκα (12) μήνες από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ημέρα, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) τις 12/ 01 /2022 και ώρα 12:00.
Σχετίζεται ο παρόν διαγωνισμός με πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από τα
Ευρωπαϊκά Ταμεία: Ναι. Η προμήθεια των απορριμματοφόρων οχημάτων
συγχρηματοδοτείται από πόρους του επιχειρησιακού προγράμματος Ιόνιων Νησιών 2014
– 2020 σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 1910/20-08-2020 (ΑΔΑ:-6Θ6Π7ΛΕ-ΒΑΓ) και
1909/20-08-2020 (ΑΔΑ:ΨΝΦ87ΛΕ-ΚΔ0) αποφάσεις της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης
του Ε.Π. Περιφέρειας Ιόνιων νησιών και από εθνικούς πόρους.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας

Γεώργιος Μαχειμάρης
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