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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266807-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Μελίσσια: Οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων
2021/S 102-266807

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Πεντέλης
Ταχ. διεύθυνση: Καλαμβόκη 2Α
Πόλη: Μελίσσια
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 151 27
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: milona@melissia.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132050070
Φαξ:  +30 2132050039
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.penteli.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.promitheus.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
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
Άλλες δραστηριότητες: Τοπική αυτοδιοίκηση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στον Δήμο Πεντέλης (προμήθεια απορριμματοφόρων και σαρώθρων).
Αριθμός αναφοράς: 9510/2704/2021

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34144510 Οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στον Δήμο Πεντέλης (προμήθεια απορριμματοφόρων και σαρώθρων).
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II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 410 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα μόνο τμήμα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

Απορριμματοφόρο 14m3 και 16m3 με σύστημα εσωτερικής πλύσης κάδων.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144510 Οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Πεντέλης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Α/Α - Είδος - Μονάδα μέτρησης - Ενδεικτική ποσότητα - Ενδεικτική τιμή (EUR) χωρίς Φ.Π.Α. - Σύνολο (EUR):

1) ομάδα 1: απορριμματοφόρο 14m3 με σύστημα εσωτερικής πλύσης κάδων, τεμ. 1 170.000,00 170.000,00

2) ομάδα 1: απορριμματοφόρο 16m3 με σύστημα εσωτερικής πλύσης κάδων, τεμ. 1 200.000,00 200.000,00
Σύνολο: 370.000,00 - ΦΠΑ 24 %: 88 800,00. Γενικό σύνολο ομάδας: 458 800,00 EUR.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 370 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 150
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.2.13) 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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ηλεκτρικό αναρροφητικό σάρωθρο πεζού χειριστή.
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144430 Οχήματα οδικού καθαρισμού
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II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Πεντέλης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Α/Α - Είδος - Μονάδα μέτρησης - Ενδεικτική ποσότητα - Ενδεικτική τιμή (EUR) χωρίς Φ.Π.Α. - Σύνολο (EUR):
Ομάδα 2: Ηλεκτρικό αναρροφητικό σάρωθρο πεζού χειριστή, τεμ. 2 20.000,00 40.000,00
Σύνολο: 40.000,00
Φ.Π.Α. 24 %: 9.600,00
Γενικό σύνολο: 49.600,00

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 40 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 150
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.2.13) 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:
Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί 
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. 
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
Βιοτεχνικό η Εμπορικό Επιμελητήριο, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό τους 
επάγγελμα. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

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:
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφαρμόζονται:
α) οι διατάξεις του Ν.4412/16·
β) οι όροι της παρούσας σύμβασης, και
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16.

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: 28/06/2021
Τοπική ώρα: 10:00

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.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 05/07/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

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

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά από την 
26.6.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ. 39/17 
«Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.)».
Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης 
της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς 
τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με το άρθ. 360 επ. Ν. 4412/16.
Οι προθεσμίες άσκησης της προσφυγής ορίζονται στις διατάξεις του άρθ. 361 Ν. 4412/16. Ειδικά για προσφυγή 
κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση τεκμαίρεται μετά από την πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο 
Παράρτημα I του Π.Δ. 39/17 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016 και §2 άρθρου 8 Π.Δ. 39/17).
Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στην Α.Ε.Π.Π.. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής, θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής 
καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση τής ειδικής φόρμας του συστήματος και την επισύναψη τού σχετικού εγγράφου 
σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση 
Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν 
διενεργείται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην Α.Ε.Π.Π., μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

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: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
25/05/2021
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