ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Θάσος 28-12-2017
Αριθ. Πρωτ.: 18695

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’
Ο Δήμαρχος Θάσου, προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής, που συμφωνεί
με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της σχετικής Διακήρυξης και μελέτης, σύμφωνα
με τις εξής βασικές διατάξεις:
• Του Π. Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
• Τις διατάξεις του Ν 4412/2016
• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
• Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
για την ανακήρυξη προμηθευτών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/02/2018, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10.00 π.μ. .1
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 20/02/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. .2
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που ασκούν το ανάλογο επάγγελμα στην Ελλάδα ή σε
οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στα 382.900,00 € πλέον Φ. Π. Α.
24% ήτοι σύνολο με Φ.Π.Α. 474.796,00 €, θα χρηματοδοτηθεί δε από ίδιες πιστώσεις των
οικονομικών ετών 2017 και 2018 του Δήμου Θάσου.
Με την αριθμ. 242/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου, εγκρίθηκε
η με αριθ. 2015/17 (2η τροποποίηση) μελέτη της προμήθειας που συνέταξε η Τεχνική

1
Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α.
λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την
προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία
παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις
άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις
συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου
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Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α.
λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την
προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία
παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις
άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις
συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου

Υπηρεσία του Δήμου Θάσου, καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της, καταρτίστηκαν οι όροι
της διακήρυξης.
Η προμήθεια είναι ενταγμένη στους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου.
Κ.Α.
Περιγραφή είδους
CPV
Ποσό δαπάνης €
20.7131.0004,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΑΑΥ 224/18-5- ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
2017

34142100-5

20.7132.0004,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΑΑΥ 342/9-11- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
2017
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 16m3

34144512-0

20.7132.0004,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΑΑΥ 342/9-11- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
2017
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 12m3

34144512-0

20.7132.0004,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΑΑΥ 342/9-11- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
2017
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 6m3

34144512-0

20.7132.0004,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΑΑΥ 342/9-11- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
2017
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 2-4m3

34144512-0

80.000,00 (Το
υπόλοιπο ποσό
θα προβλεφθεί
στον
προϋπολογισμό
του Δήμου
Θάσου έτους
2018)

30.7131.0004,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΑΥ 217/18-5- ΤΡΑΚΤΟΡΑ
2017

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ

34223000-6

20.000,00

30.7131.0005,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΑΑΥ 218/18-5- ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
2017
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

34223000-6

17.000,00

30.7131.0006,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΑΑΥ 219/18-5- ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑ
2017

34144400-2

25.000,00

30.7132.0003,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ
ΑΑΥ 220/18-5- 4Χ4 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ
2017

34142000-4

25.000,00

30.7132.0004,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΑΥ 221/18-5- ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 4tn
2017

34136000-9

14.000,00

30.7132.0005,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΑΥ 222/18-5- ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ)
2017

ΜΕ

34142100-5

25.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ
ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 4Χ4)

34140000-0

12.500,00

70.7132.0004

25.000,00

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, ορίζεται στο 2% επί της προϋπολογισθείσας
δαπάνης, προ ΦΠΑ, δηλαδή 7.658,00 €. Όταν η προσφορά αφορά μέρος των προς προμήθεια
ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο
ποσοστό 2% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης αλλά επί του
μέρους του που αντιστοιχεί στο μέρος των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης και τυχόν επανάληψής της θα βαρύνουν τον τελικό μειοδότη.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.3 Διευκρινήσεις δίνονται μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού μόνον μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.4. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Θάσου www.thassos.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
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Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται: «Η
πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) :
………………………..»
Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται: «Η
πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) :
………………………..»

