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Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Χερσονήσου
Ταχ. διεύθυνση: Γούρνες
Πόλη: Χερσόνησος
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio
Ταχ. κωδικός: 700 14
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ελένη Μανουσάκη και Σοφία Υφαντή
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: n.manousaki@hersonisos.gr
Τηλέφωνο: +30 2813404635/+30 2897340054
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.hersonisos.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: https://www.hersonisos.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Προμήθεια Απορριμματοφόρου Οχήματος και Μηχανήματος έργου Εκσκαφέα Φορτωτή
Αριθμός αναφοράς: ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 109003 & 113002

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34144512 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι:
1. η Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 για τις ανάγκες του
Δήμου, όπως αναφέρεται και περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 2 της Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας
εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (179.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
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και συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για την ταξινόμηση και
την έκδοση των πινακίδων κυκλοφορίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
2. η Προμήθεια ενός (1) εκσκαφέα φορτωτή ελαστικοφόρου με τα εξαρτήματα και παρελκόμενα του όπως
αναφέρεται και περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατόν εβδομήντα
εννέα
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 252 500.00 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144512 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Όπως αναφέρεται στη μελέτη και τη διακήρυξη

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου
Χερσονήσου

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 145 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Μηχάνημα έργου Εκσκαφέας Φορτωτής
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Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144512 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Όπως αναφέρεται στη μελέτη και τη διακήρυξη

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
προμήθεια ενός μηχανήματος έργου εκσκαφέα φορτωτή για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου
Χερσονήσου

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 107 500.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Αναφέρονται στο άρθρο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της σχετικής αναλυτικής διακήρυξης

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Όπως αναφέρεται στη μελέτη και τη διακήρυξη

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
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IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 22/08/2022
Τοπική ώρα: 17:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 30/08/2022
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Όπως αναφέρεται στη μελέτη και τη διακήρυξη

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 196, Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Όπως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης.

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Χερσονήσου
Ταχ. διεύθυνση: Γούρνες
Πόλη: Γούρνες
Ταχ. κωδικός: 70014
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: n.manousaki@hersonisos.gr
Τηλέφωνο: +30 2813404635
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.hersonisos.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
12/07/2022
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