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Πειραιάς 21/11/2022
Αριθμ. Πρωτ: 51739/3803

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O ∆ήµος Πειραιά διακηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας με τίτλο: «Προμήθεια
Απορριμματοφόρων Συλλογής και Μεταφοράς Βιοαποβλήτων Δήμου Πειραιά»
‘ΟΠΣ 5048183’ στο πλαίσιο της Πράξης: «Δράσεις Διαχ/σης Βιοαποβλήτων
Δήμου Πειραιά ( Υποέργο2: Προμήθεια Απορριμματοφόρων Συλλογής και
Μεταφοράς
Βιοαποβλήτων
Δήμου
Πειραιά»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη
2014-2020» προϋπολογισμού 1.153.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
(CPV: 34144512-0).
Τα προς προμήθεια είδη χωρίζονται σε δύο τμήματα ως ακολούθως :

Α/Α
1

Α/Α
2

ΤΜΗΜΑ Α
Απορριμματοφόρο όχημα τύπου
περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας
10m3 με σύστημα πλύσης κάδων

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ.

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

195.000,00

2

390.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Α
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Α

390.000,00
93.600,00
483.600,00

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΤΕΜ.

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

135.000,00

4

540.000,00

ΤΜΗΜΑ Β
Aπορριμματοφόρο όχημα τύπου
περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας
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4m3 με σύστημα πλύσης κάδων
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Β
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ Β

540.000,00
129.600,00
669.600,00

Οι οικονομικοί φορείς δύναται να υποβάλουν προσφορά για όποιο και όσα
από τα ανωτέρω τμήματα επιθυμούν και πάντα για το σύνολο των ποσοτήτων
του κάθε τμήματος, όπως αυτά περιγράφονται στον προϋπολογισμό της
παρούσας.
∆ικαίωµα 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, β)
κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
αναφερόµενα στη ∆ιακήρυξη.
Τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής των συμμετεχόντων,
προσδιορίζονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία
ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Χρηματοδότηση της σύμβασης: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από
Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ.
ενάριθ. έργου 2021ΣΕ27510069).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 «Προμήθεια Απορριμματοφόρων
Συλλογής και Μεταφοράς Βιοαποβλήτων του Δήμου Πειραιά», της Πράξης : «Δράσεις
Διαχ/σης Βιοαποβλήτων Δήμου Πειραιά», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 7313/14-7-2021 του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ειδική Υπηρεσία Διαχ/σης Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» και έχει λάβει κωδικό MIS
5048183.
Φορείς χρηματοδότησης: 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής), 2.Εθνικοί
πόροι μέσω του ΠΔΕ μέσω της ΣΑΕ 2751 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
3. ο Δήμος Πειραιά από ιδίους πόρους.

Η δαπάνη για την εκτέλεση της πιο πάνω υπηρεσίας, θα βαρύνει τους Κ.Α.
20.7132.25 και Κ.Α. 62.7132.27 του προϋπολογισμού του ∆ήµου Πειραιά (σχ. οι με
αριθμ. 2022/109218 & 2022/109219 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με α/α 2271
& 2272 του μητρώου δεσμεύσεων και τις με αριθμ. 2022/114 - 115 βεβαιώσεις ΠΟΥ
(ΑΔΑ: Ω33ΠΩΞΥ-ΩΦΧ, 9ΩΤ2ΩΞΥΨ0Ν), καθώς και τις αριθμ. 113-114 αποφάσεις
πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΘΦ8ΩΞΥΑΛ7, ΨΤΦΠΩΞΥ-ΤΡ8).
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Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς
φορείς για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισµού.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στην εφηµερίδα της Ε.Ε
16/11/2022
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 24/11/2022 και ώρα 08:00 π.µ
 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19/12/2022 και
ώρα 14:00
Εγγύηση συµµετοχής: . Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό που θα καλύπτει το 2%
της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
της/των ομάδας/ομάδων συμμετοχής χωρίς το Φ.Π.Α.
Αναλυτικά τα απαιτούμενα ποσά της εγγύησης συμμετοχής ανά τμήμα
συμμετοχής έχουν ως κάτωθι:


Α/Α

1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Aπορριμματοφόρο όχημα τύπου
περιστρεφόμενου τυμπάνου
χωρητικότητας 10m3 με σύστημα
πλύσης κάδων (CPV: 34144512-0)
Aπορριμματοφόρο όχημα τύπου
περιστρεφόμενου τυμπάνου
χωρητικότητας 4m3 με σύστημα πλύσης
κάδων (CPV: 34144512-0)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ (€) ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

390.000,00

7.800,00

540.000,00

10.800,00
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Προδικαστικές προσφυγές – μπορούν να ασκηθούν σύµφωνα µε τα
αναλυτικά αναφερόµενα στο άρθ. 3.4 της διακήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να απευθύνονται
στη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης/ Τµήµα Μελετών Σχεδιασμού
Διαχείρισης Αποβλήτων & Ανακύκλωσης (τηλ. 2132123046,3043), στο Τµήµα
Οικονοµικής Επιτροπής (τηλ.:2132022340-5) και στο Τµήµα Προµηθειών (τηλ.
2132022107-2089) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι διαθέσιµα από το τµήµα Προµηθειών, από το
δηµόσιο διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου: https://piraeus.gov.gr/dimoprasies/ καθώς και
από την επίσηµη πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .
Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στον Τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης θα
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

