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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. Μουδανιά 22/10/2021

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ.: 37325

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Ο Δήμαρχος Ν. Προποντίδας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη
αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, προϋπολογισμού
362.080,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ.

998529948

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26

Πόλη

ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

63200

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL 527

Τηλέφωνο

2373350256 - 222

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

rania.glaraki@nea-propontida.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΑΜΑΝΔΑΝΗΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.nea-propontida.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η
ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
3. Κωδικός CPV: Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 44613700-7 : Απορριμματοφόροι κάδοι
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας:

EL 527

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ » για τις ανάγκες του Δήμου. Οι κάδοι θα είναι ικανοί να
δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο
όγκο. Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 1100 λίτρα +5%
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6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές
7. Διάρκεια σύμβασης - Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η διάρκεια της σύμβασης θα
είναι τρία (3) έτη και μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλόμενων δύναται να παραταθεί,
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες
ανάγκες του Δήμου χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας.
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Σύμφωνα με το άρθρο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής, της διακήρυξης
Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς
ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα ευρώ (5.840,00 €)
για το σύνολο της προμήθειας.
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται τμήματα.
10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

από

οικονομική

άποψη

προσφορά

11. Παραλαβή 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 26/10/2021. Η καταληκτική
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/11/2021 και ώρα 23:59. Τρεις μέρες μετά
τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης,
ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν
τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω
προβλεπόμενο απορρίπτεται.
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας
Προποντίδας.και η δαπάνη θα πληρωθεί από ιδίους πόρους.

σύμβασης είναι ο Δήμος Νέας

Η δαπάνη θα βαρύνει αποκλειστικά τα έτη 2022, 2023 και 2024 στα
πραγματοποιηθεί η σχετική προμήθεια και στον Κ.Α. 20.7135.0001.

οποία θα

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. Πρωτ.
2224/2021
(ΑΔΑΜ:21REQ009281874, ΑΔΑ:6ΟΖΤΩΚΤ-3ΗΖ) για τηνέγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα
οικονομικά έτη 2022, 2023 και 2024 και έλαβε α/α 576 καταχώρησης στο μητρώο
δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα
15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής :
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
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Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
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)»
16. Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για
δημοσίευση στις 19/10/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η προκήρυξη της παρούσας σύμβασης καθώς και το πλήρες κείμενο της παρούσας
Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ).
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό
Αύξοντα Αριθμό: 132569, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr)
του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε δύο τοπικές εφημερίδες με τίτλο “ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ” και
“Θέμα της Χαλκιδικής”
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της
παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL) : www.nea-propontida.gr .
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