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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Ο Δήμαρχος Σπάρτης
προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, προϋπολογισμού
πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (538.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με CPV 34144511-3, 34144750-0, 39713300-6, 34144510-6, 43262100-8.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την
βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
Οι οικονομικοί φορείς δύναται να υποβάλουν προσφορά για όποια και όσα τμήματα της προμήθειας
επιθυμούν και πάντα για το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε τμήματος.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

997892229

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 83-91

Πόλη

ΣΠΑΡΤΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός

23100

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

ΕL 653

Τηλέφωνο

2731027785 - 2731361116

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

s.nikoletos@1504.syzefxis.gov.gr
g.koymari@1504.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Σταύρος Νικολέτος - Γεωργία Κούμαρη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.promitheus.gov.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

www.sparti.gov.gr
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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. Τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης
καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, με Συστημικό
Αύξοντα Αριθμό:
 Για το Τμήμα 1 - Απορριμματοφόρο όχημα τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3 : 148256


Για το Τμήμα 2 - Διαξονικό
απορριμματοκιβωτίων: 148257

όχημα

19τν

τύπου

γάντζου

(ΗΟΟΚ

LIFT)



Για το Τμήμα 3 - Απορριμματοκιβώτιο με συμπίεση χωρητικότητας 10-12κμ: 148258



Για το Τμήμα 4 - Απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 2,5κμ: 148259



Για το Τμήμα 5 - Φορτωτής – εκσκαφέας: 148260

μεταφοράς

β) Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης www.sparti.gov.gr
γ) Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης
(www.promitheus.gov.gr) Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

3. Κωδικός CPV:
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV):
Α/Α

Είδος

CPV

1

Απορριμματοφόρο όχημα τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3

34144511-3

2

Διαξονικό όχημα 19τν τύπου γάντζου (ΗΟΟΚ LIFT) μεταφοράς
απορριμματοκιβωτίων

34144750-0

3

Απορριμματοκιβώτιο με συμπίεση χωρητικότητας 10-12κμ

39713300-6

4

Απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 2,5κμ

34144510-6

5

Φορτωτής – εκσκαφέας

43262100-8

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL653
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, οχήματος μεταφοράς
απορριμμάτων, μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» για τις ανάγκες του Δήμου
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. Ε5/12/2021 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης.
Ειδικότερα αφορά την προμήθεια των εξής ειδών: ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου
χωρητικότητας 12m3, ενός (1) διαξονικού
οχήματος 19τν τύπου γάντζου (ΗΟΟΚ LIFT)
μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων, τριών (3) απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση χωρητικότητας
10-12κμ, ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 2,5κμ και ενός (1) Φορτωτή –
εκσκαφέα.
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
7. Χρόνος παράδοσης υλικών – Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8)
μήνες.
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου, καινούργιος, άθικτος
και χωρίς ζημιές, έτοιμος για απρόσκοπτη λειτουργία. Τα έξοδα μεταφοράς στο σημείο που θα υποδείξει η
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υπηρεσία για την προσκόμιση των ειδών, θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ως τόπος παράδοσης ορίζεται το
αμαξοστάσιο του Δήμου.
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 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.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με
αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού οκτώ
χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα ενός λεπτού (8.677,41 €), υπολογιζόμενη
σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.
Αναλυτικά τα απαιτούμενα ποσά της εγγύησης συμμετοχής ανά τμήμα συμμετοχής είναι τα εξής:

Α/Α

ΤΜΗΜΑ 1
ΤΜΗΜΑ 2
ΤΜΗΜΑ 3
ΤΜΗΜΑ 4
ΤΜΗΜΑ 5

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Απορριμματοφόρο όχημα τύπου μύλου
χωρητικότητας 12m3
Διαξονικό όχημα 19τν τύπου γάντζου (ΗΟΟΚ
LIFT) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων
Απορριμματοκιβώτιο με συμπίεση
χωρητικότητας 10-12κμ
Απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας
2,5κμ
Φορτωτής εκσκαφέας

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
(€)
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ
ΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ (€)
ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

133.064,52

2.661,29

120.967,74

2.419,35

60.000,00

1.200,00

35.967,74

719,35

83.870,97

1.677,42
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9. Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε πέντε (5) τμήματα, όσα και τα προμηθευόμενα είδη:
A/A
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ 1

ΤΜΗΜΑ 2

ΤΜΗΜΑ 3

ΤΜΗΜΑ 4
ΤΜΗΜΑ 5

ΕΙΔΟΣ
Απορριμματοφόρο όχημα
τύπου μύλου χωρητικότητας
12m3
Διαξονικό όχημα 19τν τύπου
γάντζου (ΗΟΟΚ LIFT)
μεταφοράς
απορριμματοκιβωτίων
Απορριμματοκιβώτιο με
συμπίεση χωρητικότητας 1012κμ
Απορριμματοφόρο όχημα
χωρητικότητας 2,5κμ
Φορτωτής – εκσκαφέας

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΤΕΜ.

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΦΠΑ 24%
(€)

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ (€)

133.064,52

1

133.064,52

31.935,48

165.000,00

120.967,74

1

120.967,74

29.032,26

150.000,00

20.000,00

3

60.000,00

14.400,00

74.400,00

35.967,74

1

35.967,74

8.632,26

44.600,00

83.870,97

1

83.870,97

20.129,03

104.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

433.870,97

104.129,03

538.000,00

Οι οικονομικοί φορείς δύναται να υποβάλουν προσφορά για όποια και όσα τμήματα της
προμήθειας επιθυμούν και πάντα για το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε τμήματος. Ο μέγιστος
αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε όλα τα τμήματα.

10. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

11. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 9/2/2022 και
ώρα 11.00 π.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση ποσού πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ
(538.000,00 €) βαρύνει τις πιστώσεις των κάτωθι ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Δήμου Σπάρτης και έχουν
εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το
οικονομικό έτος 2021, ως εξής:
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Α/Α
Τμήματος
Σύμβασης

ΤΜΗΜΑ 1

Είδος

Απορριμματοφόρο
όχημα τύπου μύλου
χωρητικότητας 12m3

Τεμ.

Εκτιμώμενη
αξία με
ΦΠΑ (€)

Κ.Α.Ε.
Προϋπολογισμού/
Τίτλος/ Πίστωση

1

Κ.Α. 62-7131.002
«Προμήθεια
165.000,00 απορριμματοφόρων
οχημάτων» πίστωσης
165.000,00 €

1

Κ.Α. 62-7131.001
«Προμήθεια
απορριμματοφόρων
και λοιπών οχημάτων
αποκομιδής και
150.000,00
μεταφοράς
απορριμμάτων και
ανακυκλώσιμων
υλικών», πίστωσης
150.000,00 €

ΤΜΗΜΑ 2

Διαξονικό όχημα
19τν τύπου γάντζου
(ΗΟΟΚ LIFT)
μεταφοράς
απορριμματοκιβωτίων

ΤΜΗΜΑ 3

Απορριμματοκιβώτιο
με συμπίεση
χωρητικότητας 1012κμ

3

ΤΜΗΜΑ 4

Απορριμματοφόρο
όχημα χωρητικότητας
2,5κμ

1

ΤΜΗΜΑ 5

Φορτωτής –
εκσκαφέας

1

Απόφαση
Ανάληψης
Υποχρέωσης

Χρηματοδότηση
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ / Αρ.
Απόφασης Ένταξης

Α 823/17-112021 Απόφαση
Ανάληψης
Υποχρέωσης με
ΑΔΑ ΩΝ10Ω1ΝΖΔΥ και με ΑΔΑΜ
21REQ009559293
2021-11-18

Αρ. πρωτ.
50125/6-8-2020
Απόφαση ΥΠΕΣ
(ΑΔΑ:
Ψ2ΛΓ46ΜΤΛ6-ΕΑ5)
όπως
τροποποιήθηκε και
ισχύει

Α 822/17-112021 Απόφαση
Ανάληψης
Υποχρέωσης με
ΑΔΑ ΩΓΜΙΩ1ΝΚΙ9 και με ΑΔΑΜ
21REQ009559158
2021-11-18

Αρ. πρωτ.
83448/22-11-2019
Απόφαση ΥΠΕΣ
(ΑΔΑ:
ΨΔΛΨ46ΜΤΛ60Υ6).

Α 824/17-11-2021
Κ.Α. 62-7131.003
Αρ. πρωτ. 64403/5Απόφαση
«Προμήθεια
10-2020
Ανάληψης
74.400,00 απορριμματοφόρων
Απόφαση
ΥΠΕΣ
Υποχρέωσης με
οχημάτων και
(ΑΔΑ:ΩΙΔ546ΜΤΛ6ΑΔΑ
6ΡΚ8Ω1Ν-Τ7Ξ
μηχανημάτων έργου
Υ78)
και με ΑΔΑΜ
ή και συνοδευτικού
όπως
21REQ009560117
44.600,00
εξοπλισμού»
τροποποιήθηκε και
2021-11-18
πίστωσης 223.000,00
ισχύει
€
104.000,00

15. Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή
ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. (Επίσημη επωνυμία:
ΑΕΠΠ Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 – 198 (5ος Όροφος), Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης Πόλη:
ΑΘΗΝΑ Ταχ. κωδικός: 182 33 )
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και
στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα προκήρυξη θα καταχωρηθεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Ο Δήμαρχος

Πέτρος Δούκας

