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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101943-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Σταυρός: Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων
2021/S 041-101943

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Βόλβης
Ταχ. διεύθυνση: Σταυρός
Πόλη: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 570 14
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρία Καραγιάννη, Αργυρώ Κατραντζή
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies.dimosvolvis@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2397330220/+30 2397330221
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.dimosvolvis.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
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια ενός (1) καινούργιου τριαξονικού και δύο (2) μεταχειρισμένων διαξονικών απορριμματοφόρων 
οχημάτων, για τις ανάγκες του Δήμου Βόλβης.
Αριθμός αναφοράς: 10/2020 ΜΕΛΕΤΗ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34144512 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων:
α) ενός (1) καινούργιου τριαξονικού απορριμματοφόρου οχήματος, και
β) δύο (2) μεταχειρισμένων διαξονικών απορριμματοφόρων οχημάτων,
για την κάλυψη των αναγκών αποκομιδής αστικών απορριμμάτων του Δήμου Βόλβης.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 328 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 2
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα 
τμήματα ή ομάδες τμημάτων:
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας τα τμήματα Α΄ και Β΄ της προμήθειας σε 
έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση να έχει καταθέσει για το κάθε τμήμα - είδος την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, βάσει των κριτηρίων 
αξιολόγησης, τα οποία ορίζονται ανά τμήμα - είδος στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 10/2020 μελέτης.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ένα (1) καινούργιο τριαξονικό απορριμματοφόρο όχημα.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144512 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Βόλβης - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ενός (1) καινούργιου τριαξονικού απορριμματοφόρου οχήματος, ωφέλιμου όγκου σε συμπιεσμένα 

απορρίμματα 22 m3 περίπου, με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας και σύστημα ανύψωσης κάδων· θα 
φέρει εγκατεστημένο εξοπλισμό απολύμανσης - απόσμησης και πρόβλεψη για μελλοντική τοποθέτηση ενός 
ελαφριού υδραυλικού γερανού οροφής ανύψωσης υπόγειων κάδων, με δυνατότητα περιστροφής τουλάχιστον 
360 μοιρών.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αναλάβει την εκπαίδευση των οδηγών και των βοηθών αποκομιδής, σε 
θεωρητικό, όπως και σε πρακτικό επίπεδο, με επίδειξη επί τόπου στο παραδοθέν όχημα, κατά τη συμφωνηθείσα 
ημερομηνία παράδοσης.
Η περιγραφή και οι προδιαγραφές του προς προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος περιγράφονται αναλυτικά 
στις τεχνικές προδιαγραφές και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της υπ’ αριθ. 10/2020 μελέτης της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 178 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, και του 
άρθρου 4.5) της διακήρυξης.

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
Φορέας Χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Βόλβης. Η δαπάνη βαρύνει με ποσό 220 720,00 EUR τη με Κ.Α. 
02.20.7132.0001 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2021 του Δήμου 
Βόλβης, και χρηματοδοτείται από λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Δύο (2) μεταχειρισμένα διαξονικά απορριμματοφόρα οχήματα.
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144512 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Βόλβης - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων διαξονικών απορριμματοφόρων οχημάτων, ωφέλιμου όγκου σε 

συμπιεσμένα απορρίμματα 14 m3 περίπου, με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας και σύστημα 
ανύψωσης κάδων· θα αποτελούνται από μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πλαίσιο και υπερκατασκευή, υπό την 
προϋπόθεση να μην έχουν παρέλθει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο - 
προμηθευτή πέντε (5) πλήρη έτη από την ημερομηνία έκδοσης τής αρχικής άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αναλάβει την εκπαίδευση των οδηγών και των βοηθών αποκομιδής, 
σε θεωρητικό, όπως και σε πρακτικό επίπεδο, με επίδειξη επί τόπου στα παραδοθέντα οχήματα, κατά τη 
συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης.
Η περιγραφή και οι προδιαγραφές των προς προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων περιγράφονται 
αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της υπ’ αριθ. 10/2020 μελέτης της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 150 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, και του 
άρθρου 4.5) της διακήρυξης.

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
Φορείς χρηματοδότησης:
α) το Υπ. Εσωτερικών (Π.Δ.Ε. 2018 - ΣΑΕ 055 - τροπ. 01, ενάριθμος 2017ΣΕ05500010), με ποσό 150 000,00 
EUR (Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»), και
β) ο Δήμος Βόλβης, με ποσό 36 000,00 EUR (ιδίοι πόροι).
Η δαπάνη βαρύνει με ποσό 186 000,00 EUR τη με Κ.Α. 02.62.7132.0001 σχετική πίστωση του τακτικού 
προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2021 του Δήμου Βόλβης.

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:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

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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α) ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη των τμημάτων Α’ και Β’ στις εγκαταστάσεις 
της Υπηρεσίας, στο αμαξοστάσιο του Δήμου Βόλβης, σε χρονικό διάστημα 90 ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων·
β) για το τμήμα Α' της προμήθειας, εφόσον απαιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή, εντός δέκα (10) ημερών 
από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να επιδείξουν δείγμα της προσφερόμενης 
υπερκατασκευής, με ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο με το προσφερόμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 
10/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, σε τόπο που θα υποδείξουν·
γ) κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου 
της προμήθειας και οφείλει να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση, και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε 
βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

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: 30/03/2021
Τοπική ώρα: 13:00

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.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 05/04/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τού ως άνω συστήματος, 
όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έλαβε συστημικούς 
Αύξοντες Αριθμούς:
α) για το τμήμα Α': 106791, και
β) για το τμήμα Β': 106794.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τού ως άνω συστήματος, 
όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έλαβε συστημικούς 
Αύξοντες Αριθμούς:
α) για το τμήμα Α': 106791, και
β) για το τμήμα Β': 106794.
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη διακήρυξη και την υπ’ αριθ. 10/2020 
σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, για ένα ή περισσότερα είδη - τμήματα, για το 
σύνολο, όμως, της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος / τμήμα. Οι προσφορές υποβάλλονται 
από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο.
Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, 
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν.2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.4250/2014.
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής:
α) ύψους 3 560,00 EUR για το τμήμα Α', και
β) ύψους 3 000,00 EUR για το τμήμα Β',
σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2) της διακήρυξης.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π.
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Ακριβείς πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 3.4) (Προδικαστικές προσφυγές - προσωρινή δικαστική προστασία) 
της διακήρυξης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π.
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/02/2021
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