
  

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    Αρ. Πρωτ. 989/03-02-2020 
ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ 
ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ- ΦΙΛΟΔΗΜΟ» 
Ο Δήμαρχοσ ουφλίου 

 
προκηρφςςει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτζλεςησ τησ προμήθειασ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ 
ΔΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ- ΦΙΛΟΔΗΜΟ», προχπολογιςμοφ  150.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.  
 
1. Αναθζτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ: 
Αναθζτουςα αρχή: ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
Είδοσ αναθζτουςασ αρχήσ: Ο.Σ.Α. 
Οδόσ: ΒΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΤ Β’ 180 
Σαχ.Κωδ.: 68400 
Σηλ.: 2554350100 
Telefax: 2554350113 
E-mail: dim@0890.syzefxis.gov.gr 
Ιςτοςελίδα: www.soufli.gr 
Κωδικόσ NUTS: 111 
Αρμόδιοσ για πληροφορίεσ: Κοτςάνη Ελζνη 
Σηλ.: 2554350130 
Telefax: 2554350113 
E-mail: kotsani@0890.syzefxis.gov.gr 
 
2. Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Άμεςη και δωρεάν πρόςβαςη ςτα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ 
υπάρχει ςτη διεφθυνςη διαδικτφου www.soufli.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν επίςησ να 
λάβουν γνϊςη των εγγράφων τησ ςφμβαςησ από την Σεχνική Τπηρεςία κατά τισ εργάςιμεσ 
ημζρεσ και ϊρεσ.  
 
3. Κωδικόσ CPV: 34144510-6 
 
4. Κωδικόσ NUTS κφριου τόπου παράδοςησ τησ προμήθειασ/εκτζλεςησ τησ υπηρεςίασ: 111 
(ουφλί Ν. Ζβρου) 
 
5. Περιγραφή τησ δημόςιασ ςφμβαςησ:  

Προμήθεια ενόσ καινοφργιου απορριμματοφόρου οχήματοσ τφπου μφλου χωρητικότητασ 
12m3 . Ο ςυνολικόσ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τησ μελζτησ προβλζπεται να ανζλθει ςτο 
ποςό των 150.000,00 € με Φ.Π.Α..  

6. Απαγορεφονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
 
7. Χρόνοσ παράδοςησ προμήθειασ/εκτζλεςησ υπηρεςίασ: 150 ημζρεσ  
 
8. Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ:  
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτη διαδικαςία ςφναψησ τησ παροφςασ ςφμβαςησ ζχουν φυςικά ή 
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςη ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλη αυτϊν, που είναι 
εγκατεςτημζνα ςε: 





  

α) κράτοσ-μζλοσ τησ Ζνωςησ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανάθεςη 
δημόςια ςφμβαςη καλφπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςημειϊςεισ 
του ςχετικοφ με την Ζνωςη Προςαρτήματοσ I τησ ωσ άνω υμφωνίασ, καθϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτην περίπτωςη γϋ τησ παροφςασ παραγράφου και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ή πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με την Ζνωςη ςε θζματα διαδικαςιϊν 
ανάθεςησ δημοςίων ςυμβάςεων. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθοφν ςυγκεκριμζνη νομική μορφή για την υποβολή 
προςφοράσ.  
 3. τισ περιπτϊςεισ υποβολήσ προςφοράσ από ζνωςη οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλη τησ 
ευθφνονται ζναντι τησ αναθζτουςασ αρχήσ αλληλζγγυα και εισ ολόκληρον.   
Εγγφηςη ςυμμετοχήσ: Για την ζγκυρη ςυμμετοχή ςτη διαδικαςία ςφναψησ τησ παροφςασ 
ςφμβαςησ, κατατίθεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  
εγγυητική επιςτολή ςυμμετοχήσ, που ανζρχεται ςε ποςό που αντιςτοιχεί ςτο 2% τησ 
προχπολογιςθείςασ αξίασ (χωρίσ Φ.Π.Α.)δηλαδή  2.419,35€.  
την περίπτωςη ζνωςησ οικονομικϊν φορζων, η εγγφηςη ςυμμετοχήσ περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγφηςη καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν ςτην ζνωςη. 
 
9. Τποδιαίρεςη ςε τμήματα: Η ςφμβαςη δεν υποδιαιρείται ςε  τμήματα. 
 
10. Κριτήριο ανάθεςησ: η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ – τιμήσ ςφμφωνα με το άρθρο 2.3. 
 
11. Παραλαβή προςφορών: Ο διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μζςω τησ 
πλατφόρμασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) ςτη 
διαδικτυακή πφλη www.promitheus.gov.gr του ςυςτήματοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
Ν.4412/2016, την 24-02-2020 ημζρα Δευτζρα. Η ημζρα ζναρξησ παραλαβήσ προςφορϊν 
είναι  10-02-2020 και η ϊρα ζναρξησ η 7:00π.μ.. Η ημζρα λήξησ παραλαβήσ προςφορϊν είναι 
η 24-02-2020 και η ϊρα λήξησ 15:00μ.μ. Η διαδικαςία τησ ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των 
προςφορϊν θα γίνει ςτισ 28-02-2020 ημζρα Παραςκευή και ώρα 10:00.  
 
12. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: 12 μήνεσ 
 
13. Γλώςςα ςφνταξησ προςφορών: Ελληνική  
 
14. Χρηματοδότηςη: Η δαπάνη για την εν λόγω ςφμβαςη βαρφνει ςτο ςκζλοσ των εξόδων 
του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020 ςτον Κ.Α. 61.7131.002 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΡΙΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ - ΦΙΛΟΔΗΜΟ», με το ποςό των 
150.000,00€ που προζρχεται από τουσ πόρουσ του ςχετικοφ προγράμματοσ ΠΔΕ Τπουργείου 
Εςωτερικϊν ΑΕ055 (2017Ε05500010).  
 
15. Προδικαςτικζσ προςφυγζσ:  τοιχεία αρμόδιου φορζα για τισ διαδικαςίεσ προςφυγήσ : 
Αρχή Εξζταςησ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν  (ΑΕΠΠ) 
Διεφθυνςη : Λεωφ.Θηβϊν 198, Αγ.Ιωάννησ Ρζντησ, κτίριο Κεράνησ, Αθήνα 
Σηλζφωνο : +30 2132141216 
Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr 
Διεφθυνςη Διαδικτφου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr 
ε περίπτωςη προςφυγήσ κατά πράξησ τησ αναθζτουςασ αρχήσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του 
Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 ζωσ 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα 
(Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεφχοσ Α) περί «Κανονιςμόσ εξζταςησ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν 
ενϊπιον τησ Αρχήσ Εξζταςησ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν(ΑΕΠΠ)»  





  

  
16. Η ςφμβαςη δεν εμπίπτει ςτη ςυμφωνία περί Δημοςίων ςυμβάςεων η οποία κυρώθηκε 

από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (Α’ 139)  

17. Δημοςιεφςεισ: Σο πλήρεσ κείμενο τησ Διακήρυξησ  θα καταχωρηθεί ςτο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρϊο Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ), ςτην ιςτοςελίδα τησ αναθζτουςασ 
αρχήσ ςτη διεφθυνςη (URL) : www.soufli.gr ςτην διαδρομή : Ενημζρωςη – Διακηρφξεισ-
Δημοπρατήςεισ και ςτη διαδικτυακή πφλη του Ε..Η.ΔΗ.. : http://www.promitheus.gov.gr, 
όπου ζλαβε υςτημικό Αριθμό :  85645 . Περίληψη τησ Διακήρυξησ θα δημοςιευτεί ςτον 
Ελληνικό Σφπο ςε δφο ημερήςιεσ και μια εβδομαδιαία εφημερίδα  του Νομοφ Ζβρου. Επίςησ, 
αναρτάται ςτο διαδίκτυο ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 
 
        
                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
 
 

                                                                      ΚΑΛΑΚΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ                        
       




