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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της
προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
(αριθμός μελέτης 55/2016 επικαιροποιημένη).
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
Οδός: Λυκούργου Φραντζή 2 - Ξυλόκαστρο
Ταχ.Κωδ.: 20400
Τηλ.: 2743360244
Telefax: 2743028261
E-mail: info@xylokastro.gov.gr
Ιστοσελίδα:www. xylokastro.gov.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των
τευχών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο δημοτικό κατάστημα Ξυλοκάστρου –
Ευρωστίνης μέχρι και την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
(Πληροφορίες: κ. Δημήτριος Κανναβός και κα Σοφία Παπαδημητρίου, τηλ.
2743360249-244, αντίστοιχα και Fax: 2743028261).
Επίσης μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης http://www.xylokastro.gov.gr.
Για την παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση.
3. Κωδικός CPV: 34114000-9
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια
(αγορά) ενός (1) πολυμηχανήματος έργου μεταχειρισμένου αυτοκινούμενου
ελαστικοφόρου βυτιοφόρου μηχανήματος μετά χορτοκοπτικού βραχίονα. Το
μηχάνημα θα εμπλουτίσει τον υφιστάμενο στόλο μηχανημάτων έργου και θα
χρησιμοποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία για την εκτέλεση εργασιών
πυροπροστασίας (κοπή χόρτων σε όλο το οδικό δίκτυο του δήμου) σε έργα
αυτεπιστασίας και λοιπές δράσεις του Δήμου για την εξασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας του και την ασφάλεια των πολιτών.
5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.
6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Έως 30 ημερολογιακές ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης.
7. Τόπος & τρόπος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του
Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, Λυκούργου Φραντζή 2, Τ.Κ. 20400 Ξυλόκαστρο

Κορινθίας. Τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης του μηχανήματος έργου κατά τη
μεταφορά του στον τόπο του φορέα, θα βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση
ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε 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) σε 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.
9. Εγγυητικές επιστολές: Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός Φ.Π.Α.
10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του Δήμου
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Λ. Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο), σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, την 21 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη. Η ώρα
έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 09:30 και η ώρα λήξης η 10:00. Η
συγκεκριμένη ώρα του διαγωνισμού είναι δυνατόν να παραβιαστεί όταν υπάρχει
συνεχή ροή των προσφορών από τους διαγωνιζόμενους.
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δεν μπορεί να είναι μικρότερες των 30
ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. Prospectus – εγχειρίδια και
εργοστασιακά σχέδια είναι επιθυμητό να είναι στα ελληνικά, αλλά μπορούν να είναι
και στα αγγλικά.
13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
22.850,00€ χωρίς ΦΠΑ και 28.334,00€ με ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τον ΚΑ
35.7131.01 του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου και χρηματοδοτείται από
πιστώσεις ΣΑΤΑ/ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (υπ’ αριθ. 343/2016 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης – Π.Α.Υ. 392/2016).
14. Ενστάσεις: Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της
διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης,
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του
διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση
εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης,
κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική
τους φροντίδα.
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται
από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της
οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης,
η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%)
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο

έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση
γίνει δεκτή από την οικονομική Επιτροπή.
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προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
15. Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή της αξίας του μηχανήματος έργου της
παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας.
16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
Επίσης η διακήρυξη τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχιακού
καταστήματος και περίληψη αυτής στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

