
EE/S S238
10/12/2019
583018-2019-EL

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 1 / 9

10/12/2019 S238
https://ted.europa.eu/
TED

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1 / 9

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:583018-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Άγιος Στέφανος: Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων
2019/S 238-583018

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Διονύσου
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Λίμνης Μαραθώνος 29
Πόλη: Άγιος Στέφανος
Κωδικός NUTS: EL305
Ταχ. κωδικός: 145 65
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: milonas@dionysos.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132030623
Φαξ:  +30 2132030630
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.dionysos.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.dionysos.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Αριθμός ταυτοποίησης: 82766
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Χαράλαμπος Νυλωνάς
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: milonas@dionysos.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132030623
Φαξ:  +30 2132030630
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ebs.eprocurement.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη
διεύθυνση: https://ebs.eprocurement.gov.gr
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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 οχημάτων μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.
Αριθμός αναφοράς: 82766

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34144512

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο των ακόλουθων οχημάτων:

1) δύο (2) απορριμματοφόρα φορτηγά τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 m3, για αντικατάσταση αντίστοιχων
παλαιών απορριμματοφόρων οχημάτων του στόλου·
2) ενός (1) διαξονικού ελκυστήρα 4x4, για χρήση του με προς προμήθεια επικαθήμενο όχημα (νταλίκα), αλλά
και εφεδρεία του υπάρχοντος ελκυστήρα, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των press containers (τύπου
Καούσης HAS-60-AS) απορριμμάτων του·
3) ενός (1) εκσκαφέα φορτωτή·
4) ενός (1) επικαθήμενου οχήματος (νταλίκα) με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 527 400.00 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:
Ομάδα Α: «Απορριμματοφόρο φορτηγό πρέσας χωρητικότητας 16m (2 τεμάχια)».
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144512

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL
Κωδικός NUTS: EL305
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Διονύσου.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το πλαίσιο του αυτοκινήτου θα είναι τύπου 4x2, κατάλληλο για κατασκευή απορριμματοφόρου, με

υπερκατασκευή χωρητικότητας συμπιεσμένων απορριμμάτων τουλάχιστον 16 m3, τύπου πρέσας.
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Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λπ., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις, για
την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην ΕΛΛΑΔΑ.
Το συνολικό μεικτό φορτίο του οχήματος (πλαισίου) θα είναι μεγαλύτερο των 18t και το ωφέλιμο φορτίο σε
απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 7,2t.

Υπερκατασκευή τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 m3.
Γενικά χαρακτηριστικά
Η υπερκατασκευή θα είναι με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας, με ωφέλιμο όγκο σε συμπιεσμένα

απορρίμματα τουλάχιστον 16 m3.
Θα είναι κατάλληλη για φόρτωση απορριμμάτων συσκευασμένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή
ξυλοκιβώτια και για απορρίμματα χωρίς συσκευασία, που θα φορτώνονται με φτυάρι κ.λπ. και θα είναι κλειστού
τύπου, για την αθέατη, αλλά και υγιεινή μεταφορά των απορριμμάτων.
Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη, σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία
ΕΝ1501-1:2011 και όλες τις επακόλουθες τροποποιήσεις - συμπληρώματα, καθώς και βάσει των πιο σύγχρονων
τεχνολογιών, με σκοπό τη διασφάλιση:
— αξιοπιστίας και ασφάλειας,
— μεγάλης διάρκειας ζωής,
— βελτιστοποίησης τής συλλογής των διαφόρων ειδών απορριμμάτων και των χρόνων διεργασίας αυτών.
Η υπερκατασκευή θα:
— είναι ελαφριά σε βάρος, προκειμένου να έχει το μεγαλύτερο δυνατό ωφέλιμο φορτίο με συμπίεση, που θα
φθάνει σε σχέση 6:1, ανάλογα με το είδος και τις ιδιότητες των απορριμμάτων,
— έχει χαμηλή στάθμη θορύβου, ώστε να μην ενοχλεί τους δημότες, ακόμα και όταν λειτουργεί νύχτα,
— προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής τόσο των εξαρτημάτων που υπόκεινται σε φθορά (όπως οδηγοί ολίσθησης,
χοάνη, κ.λπ.) όσο και των εξαρτημάτων, τα οποία υπόκεινται σε υψηλότερες μηχανικές καταπονήσεις (όπως
σύνδεσμοι κ.λπ.),
— προσφέρει εύκολη προσπέλαση σε όλα τα σημεία που χρειάζονται συντήρηση,
— έχει τυποποίηση σχεδίασης, για αυξημένη αξιοπιστία.
Η υπερκατασκευή θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42/ΕΕ.
Ο χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι μικρότερος από 1min.
Το ύψος χειρωνακτικής και μηχανικής (με κάδους) αποκομιδής απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος) θα
είναι σε συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1501-1:2011 και όλες τις επακόλουθες τροποποιήσεις -
συμπληρώματά του.
Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του οχήματος - πλαισίου.
Η υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί - βιδωθεί με ασφάλεια πάνω στο σασί, με εξασφάλιση τής κατανομής των
βαρών.
Όλοι οι μηχανισμοί της υπερκατασκευής θα είναι επισκέψιμοι.
Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μην καταστρέφονται από την
απλή πρόσκρουση τού αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν ή κατά τη διαδικασία εκκένωσης των κάδων.
Στο πίσω μέρος του οχήματος θα υπάρχει θέση για την τοποθέτηση 1 σκούπας, 1 φαρασιού και 1 φτυαριού, για
τυχόν χρήση για καθαρισμό της περιοχής εκκένωσης τού κάδου.

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: 280 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Διάρκεια σε μήνες: 4
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.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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:
Ομάδα Β: «Διαξονικός ελκυστήρας 4x4 (1 τεμάχιο)».
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
16700000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Διονύσου.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το ρυμουλκό όχημα (τράκτορας) πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής —όχι πέραν του έτους— και να πληροί
όλες τις υπάρχουσες διατάξεις (διαστάσεις, βάρη κατ’ άξονα, λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία), ώστε να είναι
δυνατή η κυκλοφορία του στην ΕΛΛΑΔΑ με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας.
Το ρυμουλκό (tractor) θα είναι διαξονικό και 2 κινητήριων αξόνων (4x4).
Θα φέρει πλάκα επικαθήσεως, για τη σύμπλεξη και ρυμούλκηση τού ημιρυμουλκούμενου με πείρο (king-pin),
κατάλληλης για τη μεταφορά υπάρχοντος press container του Δήμου της εταιρίας ΚΑΟΥΣΗΣ μοντέλο HAS-60-
AS καθώς επίσης για τη μεταφορά τού υπό προμήθεια επικαθήμενου όχηματος (νταλίκα), όπως αναφέρεται στη
συνέχεια, στις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 2.4).
Θα είναι προωθημένης οδηγήσεως, ανακλινόμενου κουβουκλίου, τελευταίου τύπου και εξελιγμένης τεχνολογικά
κατασκευής, κατάλληλο για μεικτό φορτίο, συνεχούς λειτουργίας, τουλάχιστον 19tn.
Η κατανομή του φορτίου στους άξονες δεν θα υπερβαίνει την αντοχή αυτών (μεικτό συρμού 40.000kg).
Το κουβούκλιο θα είναι κλειστό, μεταλλικό, με πανοραμικούς ανεμοθώρακες, ανακλινόμενου τύπου με
υδραυλική υποβοήθηση.
Θα φέρει αεροκάθισμα πλήρως ρυθμιζόμενο και καθ’ ύψος, ως και κάθισμα συνοδηγού. Θα φέρει ταμπλό με τα
συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα.
Εσωτερικά, θα φέρει θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα ή άλλο υλικό μεγάλης αντοχής.
Θα φέρει σύστημα θέρμανσης με ανανέωση αέρα και ψύξη (air condition), μπλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη
για χρήση μπαλαντέζας και γενικά πλήρη εξάρτηση ενός σύγχρονου ρυμουλκού αυτοκινήτου.
Το δάπεδο θα είναι καλυμμένο με πλαστικό τάπητα.
Ο ανεμοθώρακας θα είναι από πολύφυλλο κρύσταλλο ασφαλείας triplex, και θα εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή
εποπτεία και ασφαλή οδήγηση.
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Στην οροφή του ουρανού θα φέρει περιστρεφόμενο φανό, για ασφαλή σήμανση τού συρμού.
Επίσης, θα φέρει ηχητικό σήμα συνεχούς λειτουργίας, κατά τη χρήση της όπισθεν πορείας.

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: 120 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
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.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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:
Ομάδα Γ: «Εκσκαφέας - φορτωτής με εργαλείο βραχόσφυρας (1 τεμάχιο)».
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43262100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Διονύσου.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ο εκσκαφέας - φορτωτής θα είναι ελαστικοφόρος και θα πληροί όλες τις υπάρχουσες απαιτήσεις (διαστάσεις,
βάρη άξονα και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία), ώστε να είναι δυνατή η μόνιμη κυκλοφορία του στην ΕΛΛΑΔΑ.
Πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου κατασκευαστή, με καλή φήμη στην ΕΛΛΑΔΑ ή και το
εξωτερικό.
Το συγκεκριμένο όχημα θα φέρει πινακίδα έργου του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» (αρ. πρωτ.
24454/31.5.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).
Το όχημα πρέπει να παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα:
— σειρά συνήθων εργαλείων,
— πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ., όπως ισχύει, κατά την ημερομηνία παράδοσής του,
— πλήρες φαρμακείο, προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.,
— τρίγωνο βλαβών, προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.,
— τα απαραίτητα έντυπα, για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του μηχανήματος (κινητήρας και όλα
τα εξαρτήματά του), κατά προτίμηση στην Ελληνική ή στην Αγγλική, καθώς επίσης βιβλία ανταλλακτικών.
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Το όχημα πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα
με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς, προβλεπόμενους καθρέπτες
κ.λπ..

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: 75 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
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.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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:
Ομάδα Δ: «Επικαθήμενο όχημα (νταλίκα) με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα (1 τεμάχιο)».
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34139300

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το επικαθήμενο όχημα θα αποτελείται κατά κύριο λόγο από 2 τμήματα:
— το κύριο πλαίσιο και
— την υπερκατασκευή (ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα).
Και θα πρέπει να είναι κατάλληλο να φέρει μεικτό φορτίο 35.000Kg (μειωμένο από την ελληνική νομοθεσία για
κυκλοφορία στις εθνικές οδούς, σε μεικτό φορτίο 31.000Kg).
Θα είναι κατασκευασμένο με συντελεστή ασφαλείας δύο (2), ικανό για φορτία πλέον του 50 % του
επιτρεπομένου μεικτού φορτίου.
Επίσης, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο για κυκλοφορία στην ΕΛΛΑΔΑ και σύμφωνο με την οδηγία 2007/41/
ΕΚ, και τον κανονισμό 661/2009/ΕΚ, και να είναι πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου κατασκευαστή, με
καλή φήμη στην ΕΛΛΑΔΑ ή και το εξωτερικό.
Το συγκεκριμένο όχημα θα φέρει πινακίδα έργου του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» (αρ. πρωτ.
24454/31.5.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).
Εξωτερικά, το όχημα θα πρέπει να είναι βαμμένο σε 2 στρώσεις, κατόπιν στοκαρίσματος, σε χρώμα λευκό,
εκτός από τα τμήματα, τα οποία καλύπτονται από λαμαρίνα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου και θα



EE/S S238
10/12/2019
583018-2019-EL

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 7 / 9

10/12/2019 S238
https://ted.europa.eu/
TED

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7 / 9

φέρει κίτρινη λωρίδα πλάτους 10cm κατά μήκος, περιμετρικά, στη μέση περίπου του οχήματος, παράλληλη με το
έδαφος και το λογότυπο του Δήμου στις 2 πλευρές του.
Από την Υπηρεσία θα ορισθούν εγκαίρως μετά την υπογραφή της σύμβασης οι επιγραφές, τις οποίες το
αυτοκίνητο πρέπει να φέρει και τις οποίες ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει.
Το επικαθήμενο όχημα πρέπει να παραδοθεί με τάκους, και ρεζέρβα ίδιου τύπου και διάστασης με τα ελαστικά
που θα φέρει κατά την παράδοσή του.

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: 52 400.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
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.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
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Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

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

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 20/01/2020
Τοπική ώρα: 15:00

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
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 18/07/2020

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 24/01/2020
Τοπική ώρα: 10:30

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Ανεξάρτητη Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
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Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) 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 τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το
οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
05/12/2019

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
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