Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.09.14 11:12:53
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΧΦΗ46ΜΦΟΤ-ΠΘΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ. :

12035 /14-09-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
ανάδειξη

αναδόχου

εκτέλεσης

της

προμήθειας

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΝΟΣ

(1)

ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΟΓΚΩΔΩΝ», προϋπολογισμού 526.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ανατολικής Σάμου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημαρχείου
Ταχ.Κωδ.:83100
Τηλ.:2273353525
E-mail:gkyp17@hotmail.com
Ιστοσελίδα:www.islandofsamos.gr
Κωδικός NUTS: EL 412
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.islandofsamos.gr και στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
3. Κωδικός CPV: 42996110
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης
προμήθεια

ενός

(1)

τεμαχιστή

ογκωδών

για

την

μείωση

του

είναι

όγκου

η

των

απορριμμάτων που δέχεται ο ΧΥΤΑ Ανατολικής Σάμου. Ο τεμαχιστής θα πρέπει να
είναι κατάλληλος ώστε να τεμαχίζει απρόσκοπτα σκληρά και ογκώδη απορρίμματα.
5. Διάρκεια σύμβασης: ΕΞΙ (6) μήνες.
6. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.2. της σχετικής
διακήρυξης.
7. Εγγύηση συμμετοχής: Όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.2.2.1 της σχετικής
διακήρυξης.
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8. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr,
με

α/α

συστήματος 139285 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με τις

τροποποιήσεις του Ν.4782/2021.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 25
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15.00, ενώ η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.00.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: εννέα (9) μήνες.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12.Υποδιαίρεση σε τμήματα: Ο κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει προσφορά για
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.
13. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του
Ταμείου αλληλεγγύης του άρθρου 196 ν. 4662/2020. Φορέας χρηματοδότησης της
παρούσας σύμβασης είναι

το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου. Η δαπάνη για

την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 20.7336.0017 με τίτλο «Αποκατάσταση
εξοπλισμός ΟΕΔΑ» από την οποία θα διατεθεί το ποσό των 526.500,00 €. του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση ΑΑΥ 747/2021 με αρ. πρωτ.
10554/13-08-2021 (ΑΔΑ: Ψ60Δ46ΜΦΟΤ-ΩΦΧ) για την ανάληψη υποχρέωσης για
το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α 1 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων &
Εντολών Πληρωμής του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
14. Προδικαστικές προσφυγές:

Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες

προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις
του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39
Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός
εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
15. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη για δημοσίευση στο Σαμιακό Βήμα και
αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΣΟΣ
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