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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617736-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Βριλήσσια: Ανυψωτικά μηχανήματα κάδων
2019/S 249-617736
Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Βριλησσίων
Ταχ. διεύθυνση: Δημ. Βερνάρδου 23
Πόλη: Βριλήσσια
Κωδικός NUTS: EL301
Ταχ. κωδικός: 152 35
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αικατερίνη Κοκκινογένη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: katerina.k@vrilissia.gr
Τηλέφωνο: +30 2132050523
Φαξ: +30 2106825229
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.vrilissia.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: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr
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:
Προμήθεια συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων, για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων.
Αριθμός αναφοράς: 21416/23-12-2019

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
42416210

27/12/2019
S249
https://ted.europa.eu/
TED

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1/5

EE/S S249
27/12/2019
617736-2019-EL

19PROC006108500 2019-12-27
Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

2/5

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) συστημάτων υπογειοποίησης
κάδων, ως αναλυτικά περιγράφεται στην 75/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου (Παράρτημα Ι της διακήρυξης). Τα συστήματα αυτά θα εξυπηρετούν τις ανάγκες
αποθήκευσης σε ορισμένα σημεία του Δήμου, όπου υπάρχουν συστάδες με μεγάλο αριθμό κάδων, που
παρουσιάζουν μεγάλο όγκο και εκτεταμένη κατάληψη τού οδοστρώματος, και συγκεκριμένα στην Πλατεία
Αναλήψεως (2 συστήματα) επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 38 και στην Πλατεία Ελευθερίας (2 συστήματα),
επί της οδού Ομήρου 1. Με το σύστημα της κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων αποφεύγεται
η όχληση από οσμές και εικόνες ξεχειλισμένων κάδων, και δημιουργούνται διακριτικά σημεία συλλογής
απορριμμάτων χωρίς οσμές, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 240 000.00 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: EL301
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Βριλησσίων, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 38 και οδός Ομήρου 1.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) συστημάτων υπογειοποίησης
κάδων, ως αναλυτικά περιγράφεται στην 75/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου (Παράρτημα Ι της διακήρυξης). Τα συστήματα αυτά θα εξυπηρετούν τις ανάγκες
αποθήκευσης σε ορισμένα σημεία του Δήμου, όπου υπάρχουν συστάδες με μεγάλο αριθμό κάδων, που
παρουσιάζουν μεγάλο όγκο και εκτεταμένη κατάληψη τού οδοστρώματος, και συγκεκριμένα στην Πλατεία
Αναλήψεως (2 συστήματα) επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 38 και στην Πλατεία Ελευθερίας (2 συστήματα),
επί της οδού Ομήρου 1.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (240 000,00
EUR), με επιπλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24 %) ποσού πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (57 600,00 EUR).
Συνεπώς, η συνολική αξία της δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων
ενενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (297 600,00 EUR). Αφορά σε τέσσερα (4) συστήματα, εκτιμώμενης
αξίας 60 000,00 EUR έκαστο πλέον Φ.Π.Α. 24 %.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 240 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
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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

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
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

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 απαιτείται να διαθέτουν / παρέχουν μέσο «ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών, για
τα τελευταία τρία (3) έτη, με μέσο ειδικό κύκλο εργασιών 60 000,00 EUR.

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 απαιτείται κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον
τρεις (3) συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου, συνολικού ύψους 180 000,00 EUR χωρίς Φ.Π.Α..

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με τα άρθρα 200 - 215 του Ν. 4412/2016 και συμπληρωματικά, βάσει των αναφερομένων στο πλήρες
τεύχος της οικείας διακήρυξης.

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
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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: 30/01/2020
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: 10 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 05/02/2020
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η αποσφράγιση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά από την ορισθείσα επιτροπή, με σχετική απόφαση τής Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων.

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
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης / Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
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γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Αναλυτικά η διαδικασία, για την υποβολή προδικαστικών προσφυγών, αναφέρεται στο άρθρο 3.4) του πλήρους
τεύχους της διακήρυξης.
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης / Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/12/2019

Digitally signed by

XENOPHON
XENOPHON MANIATOGIANNIS
2019.12.27 12:33:44
MANIATOGIANNIS Date:
+02'00'
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