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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ
Προκηρύσσει την Δευτέρα 07.09.2020 και ώρα 11.00 π.μ. ανοικτό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά: βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας αποτεφρωτικού συστήματος χαμηλού δυναμικού για το
ΔΙΚΕΠΑΖ, προϋπολογισμού Διακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (200.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ ήτοι
Διακόσιες σαράντα οκτώ Χιλιάδες Ευρώ (248.000,00 €) 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:

42350000-4

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL 307
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια
αποτεφρωτικού συστήματος για τις ανάγκες αποτέφρωσης των νεκρών ζώων του Διαδημοτικού
Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ) του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων
Αθήνας - Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ).
Οι απαιτήσεις αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές και στην συγγραφή
υποχρεώσεων της Μελέτης. 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 προμήθειας: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το
αποτεφρωτικό σύστημα εντός πέντε μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Α. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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) 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.
Β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς .
Γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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:

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν
τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6 ) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού .
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. : 60-7131.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του
Φορέα.
13. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’
εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από
την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η
εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις
δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως
όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται
οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
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 04/09/2020 ώρα 11.00 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 07/09/2020 ώρα 11.00 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 : 94216
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

