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Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
Ο  Δήμαρχος  Πλατανιά  προκηρύσσει  Διεθνή Δημόσιο  Ανοικτό  Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό  για  τη   Προμήθεια  τριών

απορριμματοφόρων  και  ενός  μηχανήματος  του  Δήμου  Πλατανιά,   χρηματοδότηση  ίδιοι  πόροι,  χρήση  2017

προϋπολογισμός: 389.955,99€ συμπ.  ΦΠΑ 24%

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Πλατανιά, Γεράνι, Χανιά,  Μπιράκης Γεώργιος,  2821340011, fax:

2821340090, email: birakis@platanias.gr,  site : www.platanias.gr

Κωδικός NUTS: GR 434 822, Κωδικός CPV:   34144512-0, 34134200-7, 43251000-7

Προκειμένου  να  διασφαλισθεί  η  ευρύτητα  συμμετοχής  από  τους  υποψήφιους  αναδόχους  δεδομένης  της

διαφορετικής  κατασκευής  και  λειτουργικότητας  των  υπό  προμήθεια  οχημάτων  και  μηχανήματος  η  προμήθεια

χωρίζεται στα παρακάτω τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1.  Απορριμματοφόρου δορυφορικού οχήματος ανοικτού τύπου χωρητικότητας 2,5κμ με σύστημα ανύψωσης

κάδων, αποτελούμενο από καινούργιο πλαίσιο μικτού φορτίου 2,2τον και καινούργια υπερκατασκευή και ωφέλιμου

φορτίου απορριμμάτων  0,5τον,  με καύσιμο πετρέλαιο  (diesel),  εκτιμώμενης  αξίας:  37.000,00€  πλέον  ΦΠΑ  24%:

8.880,00€, ήτοι: 45.880,00€ , 

ΤΜΗΜΑ  2.  Απορριμματοφόρου  οχήματος  αποτελούμενο  από  καινούργιο  πλαίσιο  μικτού  φορτίου  19τον,  ισχύος

κινητήρα,  τουλάχιστον  330Ηp  και  καινούργια  υπερκατασκευή  τύπου  πρέσας  χωρητικότητας  16κμ,  με  καύσιμο

πετρέλαιο (diesel), εκτιμώμενης αξίας: 88.400,00 πλέον ΦΠΑ  24%: 21.216,00€, ήτοι: 109.616,00€ 

ΤΜΗΜΑ  3.  Απορριμματοφόρου  οχήματος  αποτελούμενο  από  καινούργιο  πλαίσιο  μικτού  φορτίου  26τον,  ισχύος

κινητήρα  τουλάχιστον  330Ηp  και  καινούργια  υπερκατασκευή  τύπου  πρέσας  χωρητικότητας  22κμ,  με  καύσιμο

πετρέλαιο (diesel), με καύσιμο πετρέλαιο (diesel), εκτιμώμενης αξίας 116.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%: 27.960,00€, ήτοι:

144.460,00€ 

ΤΜΗΜΑ  4.  Μηχανικού  εκσκαφέα  –  φορτωτή  με  εξαρτήσεις  τσάπας  και  φορτωτή  και  ποδαρικά  υδραυλικής

λειτουργίας, ισχύος κινητήρα τουλάχιστον 110Ηp, με καύσιμο πετρέλαιο (diesel). εκτιμώμενης αξίας 72.580,64€ πλέον

ΦΠΑ  17.419,35, ήτοι: 89.999,99€ 

Ολόκληρα τα οχήματα και οι υπερκατασκευές θα είναι απόλυτα καινούργιες και πρόσφατης κατασκευής.

Τα υπό προμήθεια οχήματα και μηχάνημα προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πλατανιά, για να

χρησιμοποιηθούν σε γενικότερες εργασίες, σε αποκομιδή – μεταφοράς αστικών απορριμμάτων. 

Οι  υποψήφιοι  προμηθευτές  έχουν  το  δικαίωμα  να  υποβάλλουν  προσφορές  για  όλα  τα  τμήματα  (οχήματα   -

μηχάνημα) ή μόνο για ένα ή δύο ή και τρία εξ αυτών.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης

σχέση ποιότητας – τιμής,  η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης

σύμβασης, πρβλ άρθρο 86 ν. 4412/2016.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

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,

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 και 5 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.

2.  Οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων,  συμπεριλαμβανομένων και  των  προσωρινών συμπράξεων,  δεν απαιτείται  να

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

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: 27/12/2017, ημέρα λήξης: 02/02/2018. Μετά
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τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής

διαγωνισμού. 

Χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες, Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.20.7131.001, 02.20.7131.002 του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου. Σχετικές η υπ’

αριθ. 510/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΑΨΣΩΞ5-ΞΦ5 και ΑΔΑΜ: 17REQ002444896 2017-12-18)

για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας,

επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή

των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της

αντίστοιχης πίστωσης με α/α  842,843.

Προδικαστικές προσφυγές:  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 της αναθέτουσας

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από

την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο  3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων,  να ασκήσει προδικαστική

προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του

Ν.4412/2016).  Η  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των  ένδικων

βοηθημάτων του Τίτλου 3 του Ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

(άρθρο 360 παρ.2  του Ν.4412/2016)  

Δεν  επιτρέπεται  η  άσκηση  άλλης  διοικητικής  προσφυγής  κατά  των  εκτελεστών  πράξεων  ή  παραλείψεων  της

αναθέτουσας  αρχής  κατά  τη  διαδικασία  της  ανάθεσης  δημόσιων  συμβάσεων  εκτός  από  την  προαναφερόμενη

προδικαστική προσφυγή. (άρθρο 360 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Σε περίπτωση προσφυγής  κατά πράξης  της αναθέτουσας  αρχής,  η προθεσμία για την  άσκηση της προδικαστικής

προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 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 στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,

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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής

τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες

από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. (άρθρο 361 του Ν.4412/2016)

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ

του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται  σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%)  της προϋπολογισθείσας αξίας

(χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600)

ευρώ  ούτε  ανώτερο  των  δεκαπέντε  χιλιάδων  (15.000)  ευρώ.  Αν  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  δεν  προκύπτει  η

προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο

ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. (άρθρο 363 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί

ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται  με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το

άρθρο  368.  Κατά  τα  λοιπά,  η  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της  διαγωνιστικής

διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366. (άρθρο 364). Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται

οι διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/2016, καθώς και του ΠΔ 39/2017.

Η  παρούσα  απεστάλη  με  ηλεκτρονικά  μέσα  για  δημοσίευση  στις  19/12/2017  στην  Υπηρεσία  Εκδόσεων  της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά

Μαλανδράκης Ιωάννης 
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