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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΛΩΒΩΝ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Α ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ
Προκηρύσσει την Παρασκευή 11.09.2020 και ώρα 10.00 π.μ. ανοικτό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: μόνο βάσει τιμής για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή των κλωβών του τομέα Α και
επέκταση του κτηνιατρείου του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.», προϋπολογισμού τριακοσίων τριάντα
έξι χιλιάδων εκατό δέκα πέντε Ευρώ και τριών λεπτών (336.115,03 €) χωρίς ΦΠΑ
ήτοι τετρακόσιες δέκα έξι Χιλιάδες επτακόσια ογδόντα δύο Ευρώ και εξήντα τεσσάρων
λεπτών (416.782,64 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Επωνυμία
ΑΘΗΝΑΣ –ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΕΣΥΔΑΠ)
Ταχυδρομική διεύθυνση

ΛΑΚΩΜΜΑΤΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
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 Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.pesydap.gr

ΔΗΜΩΝ
(περιοχή

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr
3. Κωδικοί CPV: 44112000-8
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL 307
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι
Α) Η ανακατασκευή των ήδη υπαρχόντων κλωβών των ατομικών και ομαδικών χώρων
άσκησης και εκτόνωσης των σκύλων του τομέα Α.
Β) Η επέκταση του κτηνιατρείου,
Α) Ανακατασκευή των κλωβών του τομέα Α.
Στους ήδη υπάρχοντες κλωβούς θα γίνουν οι εξής εργασίες:
Καθαίρεση των ήδη υπαρχόντων κλωβών του τομέα Α.
Θα κατασκευαστούν τρείς σειρές κλωβών ,οι δύο ακραίες σειρές θα αποτελούνται
από 17 ατομικούς κλωβούς και η μεσαία από 16 ατομικούς κλωβούς, ήτοι θα
κατασκευαστούν συνολικά 50 ατομικοί κλωβοί.
Ο κάθε ατομικός κλωβός θα αποτελείται από το χώρο παραμονής του σκύλου
διαστάσεων (2χ2)m και το χώρο ατομικής εκτόνωσης του ζώου διαστάσεων (2χ2) m.
Συνολικά κάθε ατομικός κλωβός θα αποτελείται από 8 m2 .
Για κάθε έξι ατομικούς κλωβούς θα υπάρχει ένας ομαδικός χώρος εκτόνωσης.
Β) επέκταση του κτηνιατρείου,
Ο χώρος που βρίσκεται όπισθεν του κτηνιατρείου διαστάσεων 6,50χ2,69 και
6,39χ2,52 μέτρων θα ανακατασκευαστεί σε χώρο ανάρρωσης των ζώων για το σκοπό

αυτό θα αντικατασταθούν τα πλευρικά τοιχώματα με μονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης,
το δάπεδο και οι τοίχοι θα στρωθούν με πλακάκια δαπέδου και τοίχων αντίστοιχα.
Αναλυτική περιγραφή τους είναι διαθέσιμη
στη διεύθυνση διαδικτύου
www.promitheus.gov.gr.
Οι προσφορές θα καλύπτουν πλήρως τα ζητούμενα στοιχεία.
6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπονται
7. Χρόνος παράδοσης του έργου : Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το έργο
εντός πέντε μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην 1η τάξη και άνω σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ κατά
την έννοια του άρθρου 100 του ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
που είναι 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4
του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η
νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και
μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
9. Διενέργεια διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr,
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον
συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016,
για διάστημα έξι μηνών (6), από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να
ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς
τους και της εγγύησης συμμετοχής.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το
ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010. Η δαπάνη για την
σύμβαση βαρύνει τη με Κ.Α. : 60-7311.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.
13. Προδικαστικές Προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε
συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά

της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς
τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε
αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
14. Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη , στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα
36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β –
21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
15. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/09/2020 ώρα
10.00 π.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 11/09/2020 ώρα 10.00 π.μ.
16. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε
Συστημικό Αριθμό : 91066
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

