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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ
ΓΗΜΟ ΓΔΚΑΣΗ
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Αρίθμ. πρωτ: 7320
ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ (1) ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΟΤ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ
ΒΙΟΑΠΟΓΟΜΗΙΜΩΝ ΣΤΠΟΤ ΠΡΔΑ
ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 8m3
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
«Τποδομέρ Μεηαθοπών, Πεπιβάλλον και
Αειθόπορ Ανάπηςξη 2014-2020»
ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
(ΚΩΓΙΚΟ ΠΡΑΞΗ Α: 2020Δ27510012)
MIS: 5030977

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο Διμοσ Δεςκάτθσ διακθρφττει τθ διενζργεια θλεκτρονικοφ δθμόςιου ανοικτοφ διαγωνιςμοφ με
ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν προμικεια «ΕΝΟ (1) ΔΟΡΤΦΟΡΙΚΟΤ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ
ΟΧΗΜΑΣΟ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΙΜΩΝ ΣΤΠΟΤ ΠΡΕΑ ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 8m3», ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του Ν. 4412/2016.
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ (απορριμματοφόρου)
προδιαλογισ των βιοαποβλιτων κατά 40% (επί ςυνόλου παραγομζνων βιοαποβλιτων ςτο Διμο).
Αποτελεί ςυμπλθρωματικό ζργο αντίςτοιχων δράςεων που εφαρμόηει θ ΔΙΑΔΤΜΑ Α.Ε. για
προμικεια εξοπλιςμοφ προ-διαλογισ βιοαποβλιτων για το ςφνολο των ΟΣΑ Α’ Βακμοφ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ και περιλαμβάνει τθν παρακάτω προμικεια ενόσ (1)
απορριμματοφόρου οχιματοσ «κλειςτοφ» τφπου με υπερκαταςκευι τφπου «πρζςα» χωρθτικότθτασ
8 m3.
Ο Διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμόςιων υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του υςτιματοσ.
Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 29/11/2021 και ϊρα 15:00 μ.μ.
Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ, με βάςθ τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και τθ ςχετικι μελζτθ προμικειασ.
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 132.680,00 Ευρϊ (με ΦΠΑ
24%).
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν :

ΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν
εγκατεςτθμζνα ςε:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), κακϊσ και
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ Δθμοςίων ςυμβάςεων.
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ είναι ίςθ με 2.140,00 ευρϊ (δφο χιλιάδεσ εκατόν ςαράντα ευρϊ) και ορίηεται
ςε ποςοςτό δφο τοισ εκατό (2%) τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΠΑ, ςφμφωνα με
το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016.
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι
(6) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Η διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςυμβάςεωσ προμικειασ ορίηεται ςε τζςςερισ (4) μινεσ από τθν
θμερομθνία υπογραφισ τθσ.
Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ. και τθσ
ιςτοςελίδασ του Διμου Δεςκάτθσ www.dimos-deskatis.gr.
Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΗΔΗ
Προμικειεσ και Τπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΗΔΗ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Πφλθ
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ ΕΗΔΗ.
Περαιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: https://dimosdeskatis.gr/
Η απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ είναι
δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.promitheus.gov.gr
Σα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου
Δθμοςίων υμβάςεων (CPV) : CPV 34144512-0 Απορριμματοφόρα οχιματα με ςυμπιεςτι
απορριμμάτων.
Φορζασ Χρθματοδότθςθσ είναι το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Τποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον
και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020».
Η παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων
Επενδφςεων (Κωδικόσ υλλογικισ Απόφαςθσ: Ε2751, Κωδ. Πράξθσ Α: 2020Ε27510012) και τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Σαμείο υνοχισ) και θ χρθματοδότθςθ προζρχεται από το Επιχειρθςιακό
Πρόγραμμα «Τποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» με βάςθ τθν
Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 171 / 17-01-2020 του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Μακεδονίασ και ζχει
λάβει κωδικό MIS 5030977 και περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ» τθσ Πράξθσ.
Πλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνα επικοινωνίασ 2462351104 & fax. 2462351105.
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