ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
-------------∆/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βόλη Ελευθερία
ΤΗΛ: 213-2074699
FAX: 210-4633375

Α∆Α: ΒΑΨ5ΩΕΣ-8ΥΧ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,
Αρ.πρωτ.

22 / 12 /2014
77019

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ∆ΙΕΘΝΟΥΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αντιδήµαρχος Κερατσινίου-∆ραπετσώνας
Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε σφραγισµένες προσφορές και µε
κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά σε € για την προµήθεια δύο (2) καινούριων
απορριµµατοφόρων οχηµάτων 10m³ & 16m³, συνολικού προϋπολογισµού 240.000,00 ευρώ (µη
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%).
Ειδικότερα περιλαµβάνει την προµήθεια:
α. Ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος 10m³, τύπου περιστρεφόµενου τυµπάνου «ΜΥΛΟΣ»,
προϋπολογισµού 110.000,00 € (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) &
β. Eνός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος 16m³, τύπου πρέσας, προϋπολογισµού 130.000,00 € (µη
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)
(Οι συµµετέχοντες δύναται να υποβάλλουν προσφορά χωριστά για τα δύο (2) οχήµατα
καταθέτοντας ξεχωριστή τιµή για το απορριµµατοφόρο 10m³ & ξεχωριστή τιµή για το
απορριµµατοφόρο 16m³) έχοντας δικαίωµα συµµετοχής και για τον ένα εκ των δύο τύπων
οχηµάτων
Τόπος – Χρόνος διενέργειας διαγωνισµού
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
3463/06, του Ν.2286/95, της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) , του Π.∆. 60/2007.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτά:
α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
β. Συνεταιρισµοί &
γ. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που
είναι το 2% (δύο επί τοις εκατό) της συνολικά προεκτιµώµενης από την υπηρεσία αξίας της προµήθειας
ανά όχηµα εκτός ΦΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., ήτοι:
α) Για το απορριµµατοφόρο 10m3 αντιστοιχεί εγγυητική επιστολή αξίας 2.200,00 ευρώ (εκτός Φ.Π.Α)
β) Για το απορριµµατοφόρο 16m3 αντιστοιχεί εγγυητική επιστολή αξίας 2.600,00 ευρώ (εκτός Φ.Π.Α)
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τη διακήρυξη και τα τεύχη του διαγωνισµού από την
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, ήτοι από το Γραφείο Προµηθειών στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου
Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου αριθ. 200 –Τ.Κ. 18756 Κερατσίνι. Τηλέφωνα:
213 2074 699 Φαξ: 210 4633 375
Η Προκήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://keratsini-drapetsona.gr και στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ∆.∆.Σ και στον τύπο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ., Τα έξοδα δηµοσίευσης (περίπου 700 €) θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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