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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 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Αριθμός ταυτοποίησης: EL 412
Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
Πόλη: ΣΑΜΟΣ
Κωδικός NUTS: EL412 Ικαρία, Σάμος / Ikaria, Samos
Ταχ. κωδικός: 83100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.kypraiou@0615.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2273353525
Φαξ: +30 2273027521
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.islandofsamos.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.islandofsamos.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
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 ενός (1) τεμαχιστή ογκωδών
Αριθμός αναφοράς: 139285

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
42996110 Πολτοποιητές επεξεργασίας αποβλήτων

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) τεμαχιστή ογκωδών για την μείωση του όγκου των
απορριμμάτων που δέχεται ο ΧΥΤΑ Ανατολικής Σάμου. Ο τεμαχιστής θα πρέπει να είναι κατάλληλος ώστε να
τεμαχίζει απρόσκοπτα σκληρά και ογκώδη απορρίμματα. Η χρήση του τεμαχιστή θα γίνεται εντός του ΧΥΤΑ
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Ανατολικής Σάμου και για την τυχόν μεταφορά του σε άλλη θέση θα φορτώνεται σε ειδικά διαμορφωμένο
όχημα (ρυμουλκούμενο). Σκοπός της προμήθειας είναι η μείωση του όγκου των απορριμμάτων μέσω του
τεμαχισμού και θραύσης, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η διαχείρισή τους, εντός της εγκατάστασης του ΧΥΤΑ.
Μετά τον τεμαχισμό – θραύση των απορριμμάτων, η διαχείριση των υλικών έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
δημιουργείται υλικό για την διαδικασία της κομποστοποίησης, η συμπίεση της μάζας των απορριμμάτων είναι
μεγαλύτερη, οι κίνδυνοι πυρκαγιάς ελαττώνονται, γίνεται καλύτερη ζύμωση, μειώνεται ο όγκος των υγρών
αποβλήτων (στραγγιδίων) και ο χώρος εναπόθεσης τους έχει ικανοποιητική εμφάνιση κατά την
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 450 000.00 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42996110 Πολτοποιητές επεξεργασίας αποβλήτων

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL412 Ικαρία, Σάμος / Ikaria, Samos
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ως τόπος παράδοσης ορίζεται ο χώρος του ΧΥΤΑ του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) τεμαχιστή ογκωδών για την μείωση του όγκου των
απορριμμάτων που δέχεται ο ΧΥΤΑ Ανατολικής Σάμου. Ο τεμαχιστής θα πρέπει να είναι κατάλληλος ώστε να
τεμαχίζει απρόσκοπτα σκληρά και ογκώδη απορρίμματα. Η χρήση του τεμαχιστή θα γίνεται εντός του ΧΥΤΑ
Ανατολικής Σάμου και για την τυχόν μεταφορά του σε άλλη θέση θα φορτώνεται σε ειδικά διαμορφωμένο όχημα
(ρυμουλκούμενο).

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: 450 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα χορήγησης παράτασης λόγω απρόβλεπτων γεγονότων ή καταστάσεων.

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
Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν
ηλεκτρονικό κατάλογο

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
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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:
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.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά
τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και
κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με
την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται
να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση.

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.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 25/10/2021
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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: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 29/10/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Γραφεία της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος (1ος Όροφος) Διοικητήριο Δερβενακίων και
Α.Αλέξη 1 Σάμος Τ.Κ. 83100

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Πόλη: ΣΑΜΟΣ
Ταχ. κωδικός: 83100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimvath@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 2273350101
Φαξ: +30 2273024401
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.islandofsamos.gr/

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Πόλη: ΣΑΜΟΣ
Ταχ. κωδικός: 83100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimvath@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 2273350101
Φαξ: +30 2273024401
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.islandofsamos.gr/

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα
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ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική
προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .
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»
στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β)
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πόλη: ΣΑΜΟΣ
Ταχ. κωδικός: 83100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g.kypraiou@0615.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2273353525
Φαξ: +30 2273027521
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.islandofsamos.gr/

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/09/2021

