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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών , Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»
Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Υποδομές Μεταφορών , Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Νεστόριο: 06 –05 – 2022
Αριθμ. Πρωτ.: 3566

ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (4Χ4) ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8μ3» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 120.967,74 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 150.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 159440
Αντικείμενο της προμήθειας:
Είναι η προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος 4x4 βιοαποδομήσιμων με συμπιεστή απορριμμάτων
τύπου πρέσας 8 κυβικών μέτρων με σύστημα ανύψωσης κάδων, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες του
Τμήματος Καθαριότητας, Πρασίνου και Οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου
Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Νεστορίου, Δ/νση: Δημαρχείο Νεστορίου, Νεστόριο, Ταχ. Κωδ.: 52051, Τηλ.:
+302467352300, Telefax: +302467031242, E-mail: nestokep@otenet.gr, Ιστοσελίδα: www.nestorio.gr.
1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL532 {Καστοριά}.
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
www.promitheus.gov.gr.
3. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών.
4. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
α)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,
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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, 5, 6 και 7 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
β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
5. Δικαιολογητικά συμμετοχής :
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
6. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής:
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30-05 -2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00
.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Την 03-06-2022, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 09:30 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του.
8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
9. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών , Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την
Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2433/05-07-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ» και
έχει λάβει κωδικό MIS 5076720. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
10. Διάρκεια Σύμβασης: τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
11. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων
δέκα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (2.419,36 €) .
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
12. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
13. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης
θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου
www.nestorio.gr
Νεστόριο, 06-05-2022
Ο Δήμαρχος Νεστορίου

Γκοσλιόπουλος Χρήστος
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