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ΜΕΓΑΝΗΣΙ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Αρ. Πρωτ.: 2881

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υπογειοποίησης υφιστάμενων
κάδων απορριμμάτων στον οικισμό Κατωμερίου
Ο Δήμαρχος Μεγανησίου
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υπογειοποίησης υφιστάμενων κάδων
απορριμμάτων στον οικισμό Κατωμερίου

για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του

Δήμου Μεγανησίου έτους 2019, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙ
Οδός: Τ.Κ. ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ
Ταχ.Κωδ.: 31083
Τηλ.: 26453 61300, 26453 61311
Telefax: 26453 61319
E-mail:contact@1419.syzefxis.gov.gr
Ιστοσελίδα:www.meganisi.gov.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη
διεύθυνση διαδικτύου www.meganisi.gov.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν
γνώση των εγγράφων της σύμβασης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγανησίου
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με
δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 44613700-7
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

α/α

Είδος

Ποσότητα
(τεμάχια)

1.

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος
υπογειοποίησης υφιστάμενων κάδων απορριμμάτων
κατάλληλο για προσωρινή απόθεση σε 2 πλαστικούς
τροχήλατους κάδους χωρητικότητας 1.100 lt έκαστος
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Τιμή
Μονάδας (€)

16.129,03

Σύνολο(€)

32.258,06

ΣΥΝΟΛΟ

32.258,06

Φ.Π.Α 24%

7.741,94

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

40.000,00
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ΑΔΑ: 67ΑΒΩΛΖ-76Η
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 του Ν. 4412/2016
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή
επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 20 της
διακήρυξης.
9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα που
βρίσκεται στην Τ.Κ. Κατωμερίου, Μεγανήσι, Τ.Κ. 31083, Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 24η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους
2019, ημέρα Πέμπτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09.30 π.μ. και η ώρα
λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον πέντε (5) μήνες από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων 20-7135.001
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και θα χρηματοδοτηθεί από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ.
13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης,
η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου : www.meganisi.gov.gr
Ο Δημάρχος

Δάγλας Παύλος
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