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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
Πόλη: ΞΑΝΘΗ
Κωδικός NUTS: EL512 Ξάνθη / Xanthi
Ταχ. κωδικός: 67100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ ΔΗΜΝΗΤΡΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimitra.ploumistou@dimosmykis.gr 
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.dimosmykis.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.eprocurement.gov.gr

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 Ηλεκτρικών Οχημάτων και Φορτιστών στο Δήμο Μύκης
Αριθμός αναφοράς: 4-2021

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34144300 Κινητές γέφυρες

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Πρόκειται για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων για τον Δήμο Μύκης, στα πλαίσια του “Προγράμματος Α. 
Τρίτσης” και περιλαμβάνει τη προμήθεια δύο (2) ηλεκτροκίνητων οχημάτων οδοκαθαρισμού (σαρώθρου) 2m3, 
δύο (2) ηλεκτροκίνητων λεωφορείων MINIBUS, δύο (2) ηλεκτροκίνητων φορτηγών με ανατρεπόμενη καρότσα 
και ενός (1) μικρού ηλεκτροκίνητου φορτωτή μαζί με εξαρτήσεις. Αποτέλεσμα της υλοποίησης της προμήθειας 
αυτής θα είναι η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων, 
αλλά και η μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και του κόστους χρήσης των υπό προμήθεια ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων
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II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 055 615.41 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL512 Ξάνθη / Xanthi

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αναλυτικά η προμήθεια αφορά:- Δύο (2)Ηλεκτροκίνητα Οχήματα Οδοκαθαρισμού (Σάρωθρα),με συνολικό μήκος 
από 4,0 έως 4,5m και μέγιστο συνολικό ωφέλιμο φορτίο έως 1.500 kg έκαστο. Τα Ηλεκτροκίνητα Οχήματα θα 
χρησιμοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου, για τον καθαρισμό κοινοχρήστων οδών 
που λόγω της χρήσης τους (λαϊκές, εκδηλώσεις, κλπ) απαιτούν αυξημένη φροντίδα και μέριμνα υγιεινής, με 
σκοπό την ενίσχυση της προστασίας της υγείας όλων των πολιτών και επισκεπτών.
- Δύο (2) Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων, από 6,0 έως 6,8m, χωρητικότητας 17 θέσεων έκαστο, στις οποίες 
περιλαμβάνεται μία (1) θέση ΑΜΕΑ και επιπλέον η θέση του Οδηγού. Επιπροσθέτως να διαθέτουν αυτονομία 
κίνησης από 80 έως 100 km. Τα προτεινόμενα Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη 
των αναγκών της Συγκοινωνίας του Δήμου, για συγκεκριμένες διαδρομές εντός του αστικού ιστού.
- Δύο (2) Ηλεκτροκίνητων Φορτηγών με ανατρεπόμενη καρότσα, από 3,8 έως 4,1 m μικτού βάρους έως 2.100 
Kgr με ευρύχωρη και άνετη καμπίνα 2 ατόμων (οδηγού-συνοδηγού), για στην μεταφορά διαφόρων φορτίων/
υλικών, την συλλογή και διάθεση απορριμμάτων, κ.λπ.
- Ενός (1) Ηλεκτροκίνητου Μικρού Φορτωτή, βάρους έως 4.200Κg, με 4 ταχύτητες , με αυτονομία έως 8 ώρες 
και με την δυνατότητα εναλλαγής του κάδου με διάφορα άλλα εξαρτήματα, όπως εξάρτηση εκσκαφέα, σάρωθρο, 
χωματουργική ή εκχιονιστική λεπίδα κ.ά. Μαζί με τον Φορτωτή ο Δήμος θα προμηθευτεί:
- Μια (1) Εξάρτηση οπισθοεκσκαφέα που θα τοποθετείται στην θέση του κάδου φόρτωσης. Θα είναι ειδική 
ενισχυμένη κατασκευή, έτσι ώστε να ανταπεξέρχεται στις δύσκολες συνθήκες εργασίας, με ευκολόχρηστα και 
εργονομικά χειριστήρια , για τις ανάγκες χωματουργικών εργασιών του δήμου.
- Μια (1) Εξάρτηση σφηνοειδούς «V» εκχιονιστικής λεπίδας που θα τοποθετείται στην θέση του κάδου 
φόρτωσης και θα έχει ενισχυμένη κατασκευή για τις χειμερινές εργασίες εκχιονισμού του δήμου.
- Μία (1) Εξάρτηση αλατοδιανομέα που θα τοποθετείται στην θέση του κάδου φόρτωσης και θα έχει ενισχυμένη 
κατασκευή για τις χειμερινές εργασίες εκχιονισμού του δήμου
- Μια (1) Εξάρτηση φρέζας χιονιού που θα τοποθετείται στο πίσω μέρος του οχήματος με δυνατότητα 
ταυτόχρονης λειτουργίας με την εξάρτηση της εκχιονιστικής λεπίδας και θα έχει ενισχυμένη κατασκευή για τις 
χειμερινές εργασίες εκχιονισμού του δήμου

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: 1 055 615.41 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Προβλέπεται παράταση σύμφωνα με την παράγραφο 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
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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 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: 25/07/2022
Τοπική ώρα: 15:00

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: 29/07/2022
Τοπική ώρα: 10:00

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
Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
14/06/2022


