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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:536104-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Χανιά: Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα
2021/S 206-536104

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Χανίων
Αριθμός ταυτοποίησης: GR434
Ταχ. διεύθυνση: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29
Πόλη: ΧΑΝΙΑ
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά / Chania
Ταχ. κωδικός: 73100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g-promitheies@chania.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2821341760
Φαξ:  +30 2821341750
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.chania.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Αριθμός ταυτοποίησης: www.chania.gr
Ταχ. διεύθυνση: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29
Πόλη: ΧΑΝΙΑ
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά / Chania
Ταχ. κωδικός: 73135
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g-promitheies@chania.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2821341600
Φαξ:  +30 2821093300
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.chania.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.eprocurement.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
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Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.ΧΑΝΙΩΝ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34134200 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 545 000.00 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:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34134200 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά / Chania
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ΚΡΗΤΗ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 19 tn

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Χαρακτηριστικά κινητήρα (Ιπποδύναμη, Ροπή κινητήρα κ.λπ.). Κατανάλωση 
καυσίμων / εκπομπές καυσαερίων / Στάθμιση: 7
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Χαρακτηριστικά κινητήρα (Ιπποδύναμη, Ροπή κινητήρα κ.λπ.). Κατανάλωση 
καυσίμων / εκπομπές καυσαερίων / Στάθμιση: 6
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Σύστημα διεύθυνσης, άξονες, αναρτήσεις, διάμετρος κύκλου στροφής / Στάθμιση: 6
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Σύστημα πέδησης, πρόσθετα βοηθητικά συστήματα / Στάθμιση: 6
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Καμπίνα οδήγησης, πίνακας ελέγχου – ενδείξεις, καθρέπτες, καθίσματα κ.λπ. / 
Στάθμιση: 6
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Κριτήριο κόστους - Όνομα: Κιβωτάμαξα, υλικά κατασκευής, πάχος υλικών / Στάθμιση: 7
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Υδραυλικό σύστημα – αντλία- χειριστήρια / Στάθμιση: 8
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Σύστημα ανατροπής / Στάθμιση: 8
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Διαστάσεις και όγκος καρότσας / Στάθμιση: 8
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Λειτουργικά/τεχνικά χαρακτηριστικά / Στάθμιση: 8
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία / Στάθμιση: 10
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Εξυπηρέτηση μετά την πώληση - τεχνική υποστήριξη / Στάθμιση: 10
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Χρόνος και τόπος παράδοσης / Στάθμιση: 5
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Εκπαίδευση προσωπικού / Στάθμιση: 5

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 260 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
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:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ (ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ)
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144000 Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά / Chania

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ (ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ). Πρέπει να είναι 
(πλαίσιο και υπερκατασκευή) καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής αναγνωρισμένου τύπου 
κατασκευαστή με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πρέπει να φέρει σήμανση CE και να είναι 
συμμορφωμένο με τους κανόνες της τεχνικής και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, περί νόμιμης κυκλοφορίας και 
ασφαλούς οδήγησης. Πρέπει να είναι κατάλληλο για πλύση και απολύμανση κάδων χωρητικότητας από 120 lt 
μέχρι και 1.100 lt, µε σύστημα υψηλής πίεσης.

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: 150 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
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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:
Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων με υπερκατασκευή αποκατάστασης ασφάλτου και επισκευής 
δρόμων (μηχάνημα επούλωσης λάκκων)
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43312300 Μηχανήματα οδοστρωσίας

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά / Chania

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
1 όχημα πολλαπλών χρήσεων με υπερκατασκευή αποκατάστασης ασφάλτου και επισκευής δρόμων (μηχάνημα 
επούλωσης λάκκων), πρέπει να είναι (πλαίσιο και υπερκατασκευή) καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης 
κατασκευής αναγνωρισμένου τύπου κατασκευαστή με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

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: 135 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
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:
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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 μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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 Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα 
πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

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:
Η Αρχή θα εκδώσει για τα οχήματα άδεια κυκλοφορίας. Με την παράδοση των οχημάτων και προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η παραλαβή τους, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φάκελο με όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, (έγκριση τύπου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κ.λπ., εκτός από παράβολα που 
καταβάλλονται από τον κύριο του έργου και τυχόν δηλώσεις του κύριου του έργου) και θα βοηθήσει – όπου 
απαιτηθεί - την Αρχή στην έκδοση των αδειών κυκλοφορίας. Επίσης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές 
του δαπάνες, να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση επί των οχημάτων, που θα 
απαιτηθεί από τον έλεγχο ΚΤΕΟ ή την Υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων. Η έκδοση 
άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή τους

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

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 26/11/2021
Τοπική ώρα: 08:30

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: 10 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
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IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 02/12/2021
Τοπική ώρα: 08:30
Τόπος:
www.eprocurement.gov.gr

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: Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, Άγιος Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141219
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Χανίων
Ταχ. διεύθυνση: Κυδωνίας 29
Πόλη: Χανιά
Ταχ. κωδικός: 73135
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g-promitheies@chania.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2821341760
Φαξ:  +30 2821341750
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.chania.gr

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 δημόσια σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 
προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: Δήμος Χανίων
Ταχ. διεύθυνση: Κυδωνίας 29
Πόλη: Χανιά
Ταχ. κωδικός: 73135
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g-promitheies@chania.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2821341760
Φαξ:  +30 2821341750
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.chania.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/10/2021
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ                                                                               
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ. : Κωνσταντία Μαρκουλάκη
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73135
Τηλ.: 28213 41760, ΦΑΞ: 28213 41750

                             www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr

          
             ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος  Χανίων
προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, του Δήμου Χανίων προϋπολογισμού 675.800,00  
ευρώ με το Φ.Π.Α. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά ,Ταχ.Κωδ: 73135
Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750
E-mail: g-promitheies@chania.gr
Ιστοσελίδα: www.chania.gr 
Κωδικός NUTS: GR 434 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να 
λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28213 41760 εσωτ.3.  Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 34134200-7, 34144000-8, 43312300-6
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης 
Η προμήθεια υποδιαιρείται σε 3 τμήματα:
ΤΜΗΜΑ Α  : «Προμήθεια 2 φορτηγών ανατρεπόμενων», εκτιμώμενης αξίας 260.000,00 €  
πλέον ΦΠΑ 62.400,00 €, σύνολο 322.400,00 € 

ΤΜΗΜΑ Β  : «Προμήθεια 1 αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων », εκτιμώμενης αξίας 
150.000,00 €  πλέον ΦΠΑ  36.000,00 €, σύνολο 186.000,00 €

ΤΜΗΜΑ Γ  : «Προμήθεια 1 οχήματος πολλαπλών χρήσεων με υπερκατασκευή επούλωσης 
αποκατάστασης ασφάλτου και επισκευής δρόμων », εκτιμώμενης αξίας 135.000,00 €  πλέον 
ΦΠΑ  32.400,00 €, σύνολο 167.400,00 €
5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές
6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση της προμήθειας  δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην  Διακήρυξη .
8. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα  ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής 

0001369770

http://www.chania.gr/
http://www.chania.gr/
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9. Χρόνος, Τόπος, Γλωσσά  υποβολής των προσφορών.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, (συστημικοί αριθμοί:  για τμήμα Α: 141112, τμήμα 
Β: 141113, τμήμα Γ: 141114)  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 26/11/2021  ώρα λήξης 15.30 μμ. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 02/12/2021 ώρα 08:30 π.μ  
Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 10 μήνες 
11. Εγγυήσεις.
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς,  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  που ανέρχεται στο ποσό των  
5.450,00 ευρώ  σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να συμμετάσχει και στα 
τρία τμήματα. Για το τμήμα Α η εγγυητική επιστολή ανέρχεται στο ποσό των 2.600,00 ευρώ  
για το τμήμα  Β ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 ευρώ και για το τμήμα Γ ανέρχεται στο 
ποσό των 1.350,00 ευρώ.
12. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι από  το 
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με το ποσό των 600.000,00 € (ΣΑΕ 055 με ενάριθμο  
2017ΣΕ05500010 ) και ο Δήμος Χανίων με το υπόλοιπο ποσό .
13. Ενστάσεις – προδικαστικές
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι  διατάξεις του 
Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα 
(Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».  

14. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
19/10/2021  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

             Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

  Αναστάσιος Αλόγλου
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