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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟΥ
ΕΛΑΦΡΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ
Προκηρύσσει την 24/08/2021 και ώρα 10.00 π.μ. συνοπτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ενός μεταχειρισμένου διπλοκάμπινου ελαφριού
φορτηγού οχήματος, προϋπολογισμού τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια τρία Ευρώ
και είκοσι τρία λεπτά (37.903,23 €) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι σαράντα επτά Χιλιάδες ευρώ
(47.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Επωνυμία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ –ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΕΣΥΔΑΠ)

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΛΑΚΩΜΜΑΤΑ
ΣΧΙΣΤΟΥ
(περιοχή ΒΙΠΑΣ)

Πόλη

ΠΕΡΑΜΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τ.Θ 91299,18702 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Τηλέφωνο

2104015451

Φαξ

2104015452

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

syndesm1@otenet.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Γ. Κατσαντώνης

Γενική
(URL)

Διεύθυνση

στο

διαδίκτυο

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

www.pesydap.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της

σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.pesydap.gr. Επίσης στις εγκαταστάσεις του
ΠΕΣΥΔΑΠ που ευρίσκονται στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος όπισθεν ΒΙΠΑΣ.
3. Κωδικοί CPV: 34136000-9
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL 307
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια

ενός διπλοκάμπινου ελαφριού φορτηγού οχήματος. Το διπλοκάμπινο όχημα θα είναι
μεταχειρισμένο τελευταίας πενταετίας (μοντέλο 2017-2021), απόλυτα σύμφωνα με τους
σχετικούς κανονισμούς κατασκευής - λειτουργίας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και θα παραδοθεί έτοιμο προς χρήση.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι απαιτήσεις αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές και στην συγγραφή
υποχρεώσεων της Μελέτης. Αναλυτική περιγραφή τους είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση
διαδικτύου www.pesydap.gr.
Οι προσφορές θα καλύπτουν πλήρως τα ζητούμενα στοιχεία.
6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπονται
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το όχημα εντός
δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Α. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς .
Γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
9. Διενέργεια διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του
ΠΕΣΥΔΑΠ που ευρίσκονται στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος όπισθεν ΒΙΠΑΣ.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν
τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3 ) μηνών από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12. Χρηματοδότηση:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το πράσινο
ταμείο ΑΠ1 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΞΥΠΝΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ του Χ.Π. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021. Η
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 10-7132.004 σχετική πίστωση του
τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα 1 .
13. Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της
διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής2. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων,
Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού
Εξόδων τους οποίους βαρύνει η πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης
2
Πρβλ άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016
1

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα.
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν.
4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται3. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση
της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της
ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της
αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων.
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από
γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄
8).
14. Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 της
διακήρυξης, είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη
επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση Λακκώματα Σχιστού Περάματος όπισθεν ΒΙΠΑΣ).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που
διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως
ορίζονται στο άρθρο 1.5 της διακήρυξης. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
15. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 12/08/2021 και ώρα 10:00 π.μ. και ως
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 24/08/2021 και ώρα 9:00 π.μ. Μετά
την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς.
16. Δημοσιεύσεις:

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL) : www.pesydap.gr
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γρηγόριος Γουρδομιχάλης

