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Ελλάδα-Κομοτηνή: Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων
2018/S 026-056299

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Δήμος Κομοτηνής
Πλατεία Γ. Βιζυηνού 1
Κομοτηνή
691 33
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης
Τηλέφωνο:  +30 2531352448
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.gkourtsilidis@komotini.gr 
Φαξ:  +30 2531081659
Κωδικός NUTS: EL513
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.komotini.gr

I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.komotini.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:

Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16 μ3

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34144512

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

mailto:g.gkourtsilidis@komotini.gr
https://www.komotini.gr
www.komotini.gr
www.promitheus.gov.gr
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16 μ3 σύμμεικτων απορριμμάτων, για τις ανάγκες της
υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου ενός εκ των τριών, με υδραυλικό γερανό ανύψωσης κάδων τουλάχιστον 3

μ3 (Σχετική μελέτη αρμόδιας υπηρεσίας Δήμου Κομοτηνής ΑΔΑΜ: 18REQ002555536).

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 483 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου
Κομοτηνής.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16 μ3 σύμμεικτων απορριμμάτων, για τις ανάγκες της
υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου ενός εκ των τριών, με υδραυλικό γερανό ανύψωσης κάδων τουλάχιστον 3

μ3

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 483 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και με μέγιστη συμβατική
χρονική παράδοση τις 120 ημέρες ή με την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών της προμήθειας. Απόρριψη ενός
ή περισσοτέρων ειδών, επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για το σύνολο της προμήθειας.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
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III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
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. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά
ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν την οικονομική επάρκεια της επιχείρησης και πρέπει
να δηλώσουν το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του
έτους διεξαγωγής του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.
Το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που πρέπει να καλύπτει ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, προκειμένου αυτός να κριθεί κατάλληλος, συνίσταται σε μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για το
ανωτέρω διάστημα, ύψους τουλάχιστον ίσου με το 100 % της εκτιμώμενης αξίας χωρίς το Φ.Π.Α..
Σε περίπτωση ενώσεων, ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται από το άθροισμα των γινομένων του
ως άνω μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε ενός εκ των εταίρων της ένωσης επί το ποσοστό συμμετοχής
τους στην ένωση.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της
σχετικής μελέτης.
Επιπλέον και προκειμένου να πραγματοποιηθεί ορθά η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών, θα
πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά τεχνικά στοιχεία των πλαισίων και υπερκατασκευών των
προσφερόμενων οχημάτων, σχεδιαγράμματα ή σχέδια και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων.
Επιπλέον, θα πρέπει ο υποψήφιος προμηθευτής να δεσμεύεται και να αναλαμβάνει την προμήθεια των
ανταλλακτικών στον Δήμο και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service, να προσφέρει
εγγύηση καλής λειτουργίας και να παραδώσει τα οχήματα σε συγκεκριμένο χρόνο, όπως ορίζει η παρούσα και η
σχετική μελέτη. Επιπλέον, θα πρέπει να υποβληθεί και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού από την οποία θα
προκύπτει η επάρκεια τεχνικού προσωπικού του διαγωνιζόμενου.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται να υποβάλουν τα απαραίτητα
πιστοποιητικά ISO από πιστοποιημένους οργανισμούς συμμόρφωσης και σήμανσης CE. Συγκεκριμένα ο
προμηθευτής θα διαθέτει πιστοποίηση για την πώληση και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης
απορριμμάτων κατά ISO 9001 (Διαχείριση της Ποιότητας), ISO 14001 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)
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και OSHAS 18001 (Υγιεινής και Ασφάλειας). Ακόμη θα πρέπει να υποβληθεί Πιστοποιητικό κατά ISO
9001 των κατασκευαστών των πλαισίων φορτηγών, όσο και των κατασκευαστών των υπερκατασκευών
απορριμματοφόρων τύπου πρέσας. Τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
τα οποία οφείλουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι να υποβάλουν, πρέπει να τα μεταφράσουν και να τα επικυρώσουν
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Στην προσφορά του ή των αναδόχων, θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, τεχνικών
επεμβάσεων, ελέγχων, πινακίδων, αδειών και τελών κυκλοφορίας, κλπ. Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει
στο αμαξοστάσιο του Δήμου Κομοτηνής. Ο αγοραστής θα παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση
χρειαστεί στον προμηθευτή. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, για όλα τα οχήματα, ορίζεται σε ένα (1) έτος
τουλάχιστον. Κατά το χρόνο αυτό ο προμηθευτής υποχρεούται να επισκευάζει ή αντικαθιστά τα τμήματα του
εξοπλισμού που θα παρουσιάσουν βλάβη ή φθορά εκτός αν αυτά που θεωρούνται αναλώσιμα (π.χ. φίλτρα,
λαμπτήρες, κ.λπ.) ή αν η βλάβη οφείλεται σε κακό χειρισμό ή ακραίους εξωγενείς παράγοντες. Πέραν της
απαιτούμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και της προβλεπόμενης εργοστασιακής εγγύησης, ο υποψήφιος
προμηθευτής για την εγγυημένη καλή λειτουργία των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, θα
καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 % επί συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α..

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 16/03/2018
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 22/03/2018
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Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Ηλεκτρονική αξιολόγηση και αποσφράγιση των προσφορών μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., α/α
διαγωνισμού στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 51920.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και αποσφράγισης των προσφορών που ορίστηκε με την σχετική απόφαση της
οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της
προσφερθείσας τιμής προς τη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς. Στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου
θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, τεχνικών επεμβάσεων, ελέγχων, πινακίδων, αδειών και
τελών κυκλοφορίας.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Δήμος Κομοτηνής
Πλατεία Γ. Βιζυηνού 1
Κομοτηνή
691 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2531352448
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.gkourtsilids@komotini.gr 
Φαξ:  +30 2531081659
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:www.komotini.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/02/2018
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