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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
Ο Δήκνο Ξπινθάζηξνπ – Επξσζηίλεο πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ηνπ
άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 4412/2016 κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο
γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΓΧΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ», πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00€ ρσξίο ΦΠΑ θαη 74.400,00€ κε ΦΠΑ
24% (αξηζκφο κειέηεο 14/2021).
1. Αναθέηοσζα αρτή – ζηοιτεία επικοινωνίας:
Δήκνο Ξπινθάζηξνπ – Επξσζηίλεο/ΟΣΑ
Οδφο: Λπθνχξγνπ Φξαληδή 2
Σ.Κ. 204 00 – Ξπιφθαζηξν
Σει. 2743360 244, 252
Fax 2743028261
e-mail: info@xylokastro.gov.gr
Ιζηνζειίδα: www.xylokastro.gov.gr
Κσδηθφο NUTS αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηφπνπ εθηέιεζεο έξγνπ: EL652.
2. Περιγραθή ηης ζύμβαζης:
Πξνβιέπεηαη λα γίλεη ε πξνκήζεηα πιαζηηθψλ θπιηφκελσλ θάδσλ απνξξηκκάησλ,
ρσξεηηθφηεηαο 1.100 lt θαη 770 lt θαηάιιεισλ γηα κεραληθή εθθέλσζε θαζψο θαη
ζηαζεξψλ επηδαπέδησλ απνξξηκκαηνδεθηψλ 90 lt.
CPV: 44613700-7, 34928480-6
3. Γικαιούμενοι ζσμμεηοτής - καηαλληλόηηηα:
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά
ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ,
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ
αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο
ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο,
θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή
βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.
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4. Λόγοι αποκλειζμού:
Κάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο,
εθφζνλ:
- εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 2.2.3.1, 2.2.3.2. θαη
2.2.3.4 ηεο δηαθήξπμεο,
- ηνπ έρεη επηβιεζεί κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016,
ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ (παξ. 2.2.3.9 ηεο δηαθήξπμεο).
5. Κριηήριο ανάθεζης: Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη
ηηκήο.
6. Παραλαβή προζθορών:
Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 6/5/2021, εκέξα Πέκπηε
ψξα 10:00 π.κ.
Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία:
είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ,
είηε (β) κε απνζηνιή, επί απνδείμεη, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή,
είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
7. Όροι σποβολής προζθορών:
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη
ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά.
Οη πξνζθνξέο δελ κπνξεί λα έρνπλ δηάξθεηα κηθξφηεξε ησλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ
επνκέλε ηνπ δηαγσληζκνχ.
8. Γλώζζα: Ειιεληθή ή επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
9. Δγγσήζεις:
α) ζπκκεηνρήο: φρη, β) θαιήο εθηέιεζεο: πνζνζηφ 5% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο
ΦΠΑ.
10. Προϋπολογιζμός - Υρημαηοδόηηζη: Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην
πνζφ ησλ 74.400,00€ κε Φ.Π.Α. θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ΙΔ. ΠΟΡΟΙ ΟΣΑ
(K.A. 20.7135.01). Α.Α.Τ. 4000/2021, α/α Μεηξψνπ Δεζκεχζεσλ 233.
11. Υρόνος – ηόπος παράδοζης σλικού:
Ο κέγηζηνο ρξφλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ζε 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Η παξάδνζε ζα γίλεη ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ην Δήκν. Σα έμνδα κεηαθνξάο
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
12. Δνζηάζεις
Πξνζεζκίεο:
α) Καηά πξάμεο ηεο Α.Α.: 5 εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο
ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα,
β) Καηά ηεο δηαθήξπμεο: ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΔΗ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
13. Παραλαβή ηεστών-διεσκρινίζεις:
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Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο:
www.xylokastro.gov.gr.
Εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί έσο 26/4/2021 ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ην αξγφηεξν ζηηο 28/4/2021.
14. Πληρωμή αναδότοσ:
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε εμφθιεζε 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο. Σνλ
αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε- πιελ
ΦΠΑ -θαζψο θαη ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηνλ ηχπν.
Πξνθαηαβνιή δελ ρνξεγείηαη.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VLASIOS TSIOTOS
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