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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του
άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της
προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ»,
προϋπολογισμού 46.551,68€ με ΦΠΑ 24% (αριθμός μελέτης 82/2017).
1. Αναθέτουσα αρχή – στοιχεία επικοινωνίας:
Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης/ΟΤΑ
Οδός: Λυκούργου Φραντζή 2
Τ.Κ. 204 00 – Ξυλόκαστρο
Τηλ. 2743360 244, 200
Fax 2743028261
e-mail: info@xylokastro.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.xylokastro.gov.gr
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής και τόπου εκτέλεσης έργου: EL652.
2. Περιγραφή της σύμβασης:
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός (1) πολυμηχανήματος έργου
μεταχειρισμένου αυτοκινούμενου ελαστικοφόρου βυτιοφόρου μηχανήματος.
CPV: 34114000-9
3. Δικαιούμενοι συμμετοχής - καταλληλότητα:
1. Δικαίωμα συμμετοχής 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.
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.

4. Λόγοι αποκλεισμού:
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης,
εφόσον:
- υφίσταται εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που
αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3.1 της διακήρυξης της δημοπρασίας
- έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
- βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 2.2.3.4 (περιπτ. β΄ και θ΄) της
διακήρυξης
- του έχει επιβληθεί με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016,
η ποινή του αποκλεισμού.
-του έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3.2 α της διακήρυξης
5. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
6. Παραλαβή προσφορών:
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/1/2018 και από ώρα
9:30 π.μ. (έναρξη παραλαβής προσφορών) έως 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής
προσφορών).
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω προθεσμία,
είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού,
είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή,
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.
7. Όροι υποβολής προσφορών:
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη διακήρυξη και
στις τεχνικές προδιαγραφές. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά.
Οι προσφορές δεν μπορεί να έχουν διάρκεια μικρότερη των δέκα (10) μηνών από
την επομένη του διαγωνισμού.
8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική ή επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
9. Εγγυήσεις:
α) συμμετοχής: όχι, β) καλής εκτέλεσης: ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς
ΦΠΑ.
10. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη της
προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 46.551,68€ με Φ.Π.Α. (24%) και χρηματοδοτείται
από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α./ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
11. Χρόνος – τόπος παράδοσης υλικού:
Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης.
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης. Τα έξοδα
μεταφοράς και ασφάλισης του μηχανήματος βαρύνουν τον ανάδοχο.
12. Ενστάσεις
Προθεσμίες:

α) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: 5 ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον οικονομικό φορέα,
β) Κατά της διακήρυξης: υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
13. Παραλαβή τευχών-διευκρινίσεις:
Τα τεύχη της μελέτης, διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις
εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 – 15:00. Για την παραλαβή των τευχών δεν
υπάρχει οικονομική επιβάρυνση. Επίσης, η διακήρυξη θα διατίθεται μέσω της επίσημης
ιστοσελίδας του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης www.xylokastro.gov.gr
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 4/1/2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει
στους συμμετέχοντες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και
τα δικαιολογητικά, το αργότερο στις 5/1/2018.
14. Πληρωμή αναδόχου:
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του υλικού. Τον ανάδοχο
βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, πλην ΦΠΑ.
καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο.
Προκαταβολή δεν χορηγείται.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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