
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ XANIΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

 

 

 

  

 

 

Κίσσαμος, 9/10/2020 

Αρ.Πρωτ.: 9780   
Ταχ. Δ/νση       : Πολεμιστών 1941 

Ταχ. Κωδ.         : 73400 

Τηλ                     :28223-40215 

Fax                     : 2822022121 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (1) ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 

ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ & (1) ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 

Μ3» 

Ο Δήμαρχος Κισσάμου 

 

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 

για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια (1) καινούργιου 

ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη & (1) ενός καινούργιου 

απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12 μ3», συνολικού 

προϋπολογισμού  311.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Πολεμιστών 1941, Κίσσαμος Χανίων 

Ταχ.Κωδ.: 73400 

Τηλ.: 28223-40215 

Telefax: 28220-22121 

E-mail: dkisamou@gmail.com 

Ιστοσελίδα: www.kissamos.gr 

Κωδικός NUTS: EL 434 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:  

α)    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. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr 

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση 
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δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που 
δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση 
στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : 
www.kissamos.gr 

 
 

 

3. Κωδικός CPV: 34142000-4 «Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα 

οχήματα» & 34144512-0 «Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή 

απορριμμάτων» 

 

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της 

υπηρεσίας: EL 434 

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι: 

1. Η Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και 

αρπάγη 

2. Η προμήθεια ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος, τύπου 

πρέσας, χωρητικότητας 12μ
3
       

 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

 

ΤΜΗΜΑ 1  : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 

ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ», εκτιμώμενης αξίας 161.000,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 
 

ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΕΜ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Καινούργιο Ανατρεπόμενο 
φορτηγό με γερανό και 
αρπαγή. 

129.838,71 
1 

129.838,71 

 ΣΥΝΟΛΟ  129.838,71 

 Φ.Π.Α. 
24% 

 
31.161,29 

 ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
161.000,00 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (1) ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ, 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12Μ
3
», εκτιμώμενης αξίας 150.000,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
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  ΕΙΔΟΣ  
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 
ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 

χωρητικότητας 12κμ 
120.967,74 1 120.967,74 

Φ.Π.Α. 24% 29.032,26 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 150.000,00 

 
Προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς για το τμήμα ή τα τμήματα 
τα οποία επιθυμούν, ήτοι από 1 Τμήμα έως και το σύνολο των 2 Τμημάτων 
(Μπορούν δηλαδή να υποβάλλουν προσφορά είτε για το Τμήμα Ι είτε για το 
Τμήμα ΙΙ είτε και για τα δύο προαναφερόμενα Τμήματα). 
 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (και για τα 2 Τμήματα) ανέρχεται στο ποσό των 

311.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 250.806,45  

ΦΠΑ : 60.193,55). 

 

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται 

 

7. Χρόνος παράδοσης υλικών: Εντός Εκατόν Είκοσι (120) ημερών από την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης (ισχύει και για τα δύο Τμήματα) 

 

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016, καθώς και στην παρ. 2.2.1 

της Διακήρυξης. 

 

 

10. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση και για τα 2 Τμήματα θα ανατεθεί με το 
κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

 

11. Παραλαβή προσφορών:  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 

της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ,  την 9/10/2020, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 14:00 μ.μ. 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗ

ΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗ

ΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ

Α ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙ

ΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
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ΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞ

ΗΣ ΣΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

ΕΕ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜ

ΟΥ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ

ΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ

ΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ

ΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

6/10/2020 Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.g

ov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

9/10/2020 9/10/2020 και 

ώρα 14:00 μ.μ. 

10/11/2020 και 

ώρα 14:00 μ.μ. 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 

Τεχνική προσφορά», θα διενεργηθεί τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της προσφοράς, ήτοι την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 

2020 και ώρα 14:00 μ.μ. 

 
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δέκα (10) μήνες από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

14. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί: 

 Για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου γερανοφόρου οχήματος με γερανό 
και αρπάγη από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ καθώς και από Ίδιους 
Πόρους του Δήμου Κισσάμου 

 Για την προμήθεια (1) ενός καινούργιου απορριμματοφόρου 
οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12 μ3 από το Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 

 Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 
311.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., βαρύνει τις με Κ.Α. : 62-7131.001 & 
62-7131.002 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020  
του Δήμου Κισσάμου, ως εξής: 

 Το ποσό των Εκατόν Εξήντα Ενός Χιλιάδων ευρώ (161.000,00 €), θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 62-7131.001 «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού με 

γερανό και αρπάγη», του προϋπολογισμού του Δήμου Κισσάμου, έτους 2020.  

 Αντίστοιχα, το ποσό των Εκατόν Πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 

€) θα βαρύνει τον Κ.Α. 62-7131.002 «Προμήθεια απορριμματοφόρων & 

λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων & 

ανακυκλώσιμων υλικών», του προϋπολογισμού του Δήμου Κισσάμου, έτους 

2020. 

 

 

15. Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες 

προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ) 

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα 
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Τηλέφωνο : +30 2132141216 

Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr 

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις 

του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 

Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός 

εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»  

 

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 

6/10/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της υπ’ αρ. 9779/9-10-2020 Διακήρυξης 
καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ).  
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό 
Αύξοντα Αριθμό : 95072 
Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα στις εφημερίδες 
«Χανιώτικα Νέα» & «Νέοι Ορίζοντες» 
Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.kissamos.gr 
 

 

 

 

 

       Ο Δήμαρχος 

 

 

                                                               Μυλωνάκης Γεώργιος 
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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 1941, αρ. 2
Πόλη: ΚΙΣΑΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά
Ταχ. κωδικός: 73400
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dkisamou@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2822340215/202
Φαξ:  +30 2822083093
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.kissamos.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

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

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ & ΕΝΟΣ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 m3

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34140000 Αυτοκίνητα οχήματα μεγάλης αντοχής

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ &
ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 m3

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 250 806.45 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 2

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34142000 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ
Προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, 
μπαζών, χωμάτων κ.λ.π. με γερανό και αρπάγη.
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με προς απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει ο 
Δήμος.
Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι απολύτως 
καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής.
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης 
θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή 
απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής.

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: 129 838.71 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

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: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ καθώς και από ίδιους πόρους του 
Δήμου Κισσάμου.
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II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144512 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια 
απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 12 κυβικών μέτρων με σύστημα 
ανύψωσης κάδων.
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης 
θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή 
απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής.
Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι απολύτως 
καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής.

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: 120 967.74 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

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: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο



ΑΔΑ: 69ΔΓΩΕΖ-4ΓΩ



4 / 5

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

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: 10/11/2020
Τοπική ώρα: 14:00

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

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 16/11/2020
Τοπική ώρα: 14:00

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:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
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Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 1941
Πόλη: ΚΙΣΣΑΜΟΣ
Ταχ. κωδικός: 73400
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2822340215
Φαξ:  +30 2822022121

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

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/10/2020
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