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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
GR - ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Ε̟ανα̟ροκήρυξη Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου ∆ιεθνή Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες
̟ροσφορές για την ̟ροµήθεια καδών α̟ορριµµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων.

1.

Αναθέτουσα Αρχή.
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

2.

Κατηγορία.
Ταξινόµηση κατά CPV: 44613600-6

3.

Περιγραφή & ̟ροϋ̟ολογισµός της ̟ροµήθειας.
Η ̟ροµήθεια αφορά κάδους α̟ορριµµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων. Η ανωτέρω ̟ροµήθεια είναι
ενδεικτικού ̟ροϋ̟ολογισµού 260.095,00€ ̟λέον 23% Φ.Π.Α.: 59.821,85€, σύνολο 319.916,85€.
Ειδικότερα η ̟ροµήθεια ̟εριλαµβάνει τα κάτωθι :
Α) Μεταλλικός κάδος µε ̟λαστικό κα̟άκι 770 λίτρων 40τεµ
Β) Μεταλλικός κάδος µε ̟λαστικό κα̟άκι 1100 λίτρων 735τεµ
Αναλυτικά οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές τους αναφέρονται στο τεύχος «Τεχνικές Προδιαγραφές» ̟ου έχει συντάξει η
∆/νση Τεχνικών Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Χανίων και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της υ̟΄αρ. 64400/2015 αναλυτικής
Προκήρυξης.
Οι συµµετέχοντες ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλουν ̟ρόσφορα για το σύνολο της ̟αρα̟άνω ̟ροµήθειας. Η ̟ρόσφορα, µε ̟οινή
α̟οκλεισµού, ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει όλα τα ειδή και τις ̟οσότητες των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών.
Εναλλακτικές ̟ροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

4.

∆ιαδικασία ̟ου ε̟ελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης.
Ηλεκτρονικός ανοικτός δηµόσιος διεθνής διαγωνισµός µε σφραγισµένες ̟ροσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή.

5.

Χρόνος, Τό̟ος, Γλωσσά υ̟οβολής των ̟ροσφορών.
α) Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται α̟ό τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
β) Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υ̟οβολής ̟ροσφορών: 16/11/2015 και ώρα 7:00 ̟.µ.
Καταληκτική ηµεροµηνία ̟ροσφορών 07/12/2015 και ώρα 15:30 µ.µ.
γ) Γλώσσα υ̟οβολής των ̟ροσφορών είναι η Ελληνική.

6.

Χρόνος και τό̟ος της α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών.
Ο διαγωνισµός θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr.
Η ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία
υ̟οβολής των ̟ροσφορών δηλαδή Παρασκευή, 11/12/2015 και ώρα 11.30 ̟.µ., µέσω των αρµόδιων ̟ιστο̟οιηµένων στο
σύστηµα οργάνων του ∆ήµου, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι̟ά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και διαδικασιών.

7.

Προϋ̟οθέσεις Συµµετοχής
Νοµική µορφή των Συµµετεχόντων:
Ό̟ως αυτή ̟εριγράφεται στην υ̟΄αρ. 64400/2015 αναλυτική Προκήρυξη.
Προσω̟ική κατάσταση των ενδιαφερόµενων-α̟αιτούµενα α̟οδεικτικά:

1

Ό̟ως αυτή ̟εριγράφεται στην υ̟΄αρ. 64400/2015 αναλυτική Προκήρυξη.
Τεχνικές και Ε̟αγγελµατικές ικανότητες:
Ό̟ως αυτή ̟εριγράφεται στην υ̟΄αρ. 64400/2015 αναλυτική Προκήρυξη

8.

Ισχύς των Προσφορών.
Οι ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ̟ροµηθευτές µε ̟οινή α̟οκλεισµού εννέα (9) µήνες α̟ό την ε̟όµενη της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υ̟οβολής της ̟ροσφοράς.

9.

Οροί χρηµατοδότησης και ̟ληρωµής
Η δα̟άνη της ̟ροµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό ιδίους ̟όρους και η ̟ληρωµή θα γίνει ό̟ως ̟εριγράφεται στην
υ̟΄αρ. 64400/2014 αναλυτική Προκήρυξη.

10. Εγγυήσεις.
Με την υ̟οβολή των ̟ροσφορών ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά και µε ̟οινή α̟οκλεισµού να κατατεθεί α̟ό τον υ̟οψήφιο
̟ροµηθευτή Εγγυητική Ε̟ιστολή Συµµετοχής υ̟έρ του συµµετέχοντος για ̟οσό ̟ου θα καλύ̟τει το 2%, ε̟ί της
συνολικής ̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό
α̟ευθύνεται στο ∆ήµο Χανίων. Η εγγύηση ̟ρέ̟ει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά την λήξη του
χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς ̟ου ζητά η διακήρυξη.
Ο ̟ροµηθευτής στον ο̟οίο έγινε η κατακύρωση, υ̟οχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
σύµβασης, το ύψος της ο̟οίας αντιστοιχεί σε ̟οσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η
εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης θα α̟ευθύνεται ̟ρος το ∆ήµο Χανίων.

11. Χρόνος, Τρό̟ος -Τό̟ος ̟αράδοσης.
Η ̟ροµήθεια θα ̟αραδοθεί σε χώρο εντός των ορίων του ∆ήµου Χανίων ̟ου θα υ̟οδείξει η αρµόδια υ̟ηρεσία κατό̟ιν
συνεννόησης µε ευθύνη, µέριµνα και δα̟άνη του ̟ροµηθευτή. Η ̟αράδοση της ̟ροµήθειας ̟ρέ̟ει να γίνει τµηµατικά,
ανά είκοσι 20 ηµερολογιακές µέρες και σε τρία (3) στάδια. Στο ̟ρώτο στάδιο θα ̟αραδοθούν 245 κάδοι των 1.100
λίτρων, στο δεύτερο στάδιο θα ̟αραδοθούν 245 κάδοι των 1.100 λίτρων και 10 κάδοι των 770 λίτρων και στο τρίτο
στάδιο θα ̟αραδοθούν 245 κάδοι των 1.100 λίτρων και 30 κάδοι των 770 λίτρων. Τα χρονικά διαστήµατα αρχίζουν α̟ό
την υ̟ογραφή της σύµβασης.

12. Ηµεροµηνία α̟οστολής ̟ερίληψης της ̟ροκήρυξης για δηµοσίευση.
Ηµεροµηνία α̟οστολής της ̟ροκήρυξης στην Ε̟ίσηµη Εφηµερίδα των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων είναι η 14/10/2015.
Ηµεροµηνία α̟οστολής της ̟ερίληψης της ̟ροκήρυξης στο τεύχος δηµοσίων συµβάσεων της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως είναι η 14/10/2015.

13. ∆ιάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισµού.
α) Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να ̟ροµηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής ̟ροκήρυξης α̟ό την έδρα του ∆ήµου
Χανίων όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες : ∆/νση: Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προµηθειών Τηλέφωνα: 28213 41760
β) Το ̟λήρες κείµενο της ̟ροκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του ∆ιαδικτύου στην διεύθυνση
http://www.chania.gr και στη στη δικτυακή ̟ύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. www.promitheus.gov.gr.

14. Πληροφορίες.
Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να α̟ευθυνθούν στο ∆ήµο Χανίων τηλ. 28213 41760, κ.
Σιώµ̟ου Αγλαΐα Φαξ : 28210 93300.
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1.∆ήµαρχο Χανίων.
2.Αρµόδιο Αντιδήµαρχο, κος Αλεξανδράκης Νεκτάριος.
3. Αρµόδιο Αντιδήµαρχο, κος Κοτζαµιχάλης Μιχαηλ.
4.∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Καθαριότητας
5.Ε̟ιτρο̟ή ∆ιεν. ∆ιαγ. Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (κος Μαυροµάτης Σοφοκλής).
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