ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 4103
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13-02-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για τη σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια συμπιεστών απορριμμάτων και υλικού
προώθησης της ανακύκλωσης για την εφαρμογή του διακρατικού έργου “BENEFIT AS
YOU SAVE” (BAS) για τον Δήμο Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας» (Α.Μ. 4/2019).
Ο Δήμος Νέας Φιλ/φειας – Νέας Χαλκ/νας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό για την σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια συμπιεστών απορριμμάτων και
υλικού προώθησης της ανακύκλωσης για την εφαρμογή του διακρατικού έργου
“BENEFIT AS YOU SAVE” (BAS) για τον Δήμο Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας» (Α.Μ.
4/2019),έχοντας υπόψη τις διατάξεις που αναφέρονται στην υπ. αρίθμ. 4102 / 13 - 02-2019
Διακήρυξη του Δήμου.
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας
Διεύθυνση: Δεκελείας 97 Ν. Φιλαδέλφεια
Τηλέφωνο: 213-2049067-68
Τίτλος: «Προμήθεια συμπιεστών απορριμμάτων και υλικού προώθησης της
ανακύκλωσης για την εφαρμογή του διακρατικού έργου “BENEFIT AS YOU SAVE”
(BAS) για τον Δήμο Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας» (Α.Μ. 4/2019).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.274,16 ΕΥΡΩ
Φ.Π.Α.: 24%
16.865,80 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 87.139,96 ΕΥΡΩ
Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι
η προμήθεια:
 τεσσάρων (4) συμπιεστών απορριμμάτων με θυρίδα με κλειδαριά και συσκευή
ανάγνωσης QR κώδικα,
 ειδικών σάκων απορριμμάτων ανακύκλωσης με αυτοκόλλητες ετικέτες με
μοναδικό δισδιάστατο QR κώδικα και κατάλληλη ηλεκτρονική πλατφόρμα
εγγραφής των πολιτών και των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα BENEFIT AS YOU SAVE (BAS) για την παρακολούθηση της
ανακύκλωσης και την παροχή στους δημότες «προνομίων» ανάλογα με την
επίδοση ανακύκλωσης.
Λήξη Εργασιών – Λήξη Σύμβασης: Η παράδοση της προμήθειας ορίζεται (για
κάθε ομάδα ή για όλες τις ομάδες) εντός 45 (σαράντα πέντε) ημερολογιακών ημερών
από την υπογραφή της σύμβασης.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής , που ανέρχεται στο ποσό των
χιλίων τετρακοσίων πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών ( 1.405,48 ευρώ) και
αφορά και τις δύο ομάδες της παρούσας διαδικασίας σύμβασης.
Αναλυτικότερα, για την ομάδα 1
: «ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», με
εκτιμώμενη αξία 63.274,16 το ποσό της εγγυητικής επιστολής ανέρχεται στο ποσό
των χιλίων διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (1.265,48 €).
Για την ομάδα 2 : «ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ» με εκτιμώμενη αξία 7.000,00 € το ποσό της εγγυητικής επιστολής
ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα ευρώ (140,00 €).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων
που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι
08/04/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Ο
χρόνος λήξης της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2)
μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβαησς .
Βασικοί όροι χρηματοδότησης:
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 70.274,16 €, συν Φ.Π.Α.
24%, δηλαδή συνολικά στο ποσό των 87.139,96 €, το οποίο θα βαρύνει την σχετική
πίστωση με Κ.Α. 02.20.7135.022 του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό
έτος 2019 και θα καλυφθεί πλήρως από χρηματοδότηση από το χρηματοδοτικό
εργαλείο Interreg V-B Balkan – Mediterranean 2014 – 2020 όπως αυτό έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την απόφαση της Επιτροπής C (2015)
6619 την 25/09/2015, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «STIMULATING
CITIZENS
PARTICIPATION
TO
RECYCLE
PROCESSES
THROUGH
THE
IMPLEMENTATION OF BENEFITS SYSTEMS» δηλαδή «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» με σύντομο τίτλο έργου BENEFIT AS YOU SAVE
(BAS).
Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Δήμου
Νέας Φιλ/φειας – Νέας Χαλκ/νας, Τμήμα Προμηθειών οδός Δεκελείας 97, Ν.
Φιλαδέλφεια, Τ.Κ. 14341 και στα τηλέφωνα 213-2049067-68, e-mail:
tm_promithion@dimosfx.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο
των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου
και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.neafiladelfeia.gr όπου παρέχεται ελεύθερη,
άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (
www.promitheus.gov.gr )
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα
διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Ημέρα Τετάρτη,08/03/2019
και ώρα 11:30 π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά
την
καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής
των
προσφορών
ήτοι
Τρίτη,12/03/2019 και ώρα 11:30 π.μ.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: έξι (6) μήνες.
Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή
αντιπροσφορές.
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται
στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

