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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: 6ΔΕΘΟΡΙΕ-ΟΣΔ
Κορυδαλλός 01/03/2021
Αριθ. πρωτ. 597

.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΕΠΑΖ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ
Προκηρύσσει την Τετάρτη 03/03/2021 και ώρα 10.00 π.μ. ανοικτό ηλεκτρονικό 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 κτηνιατρικού εξοπλισμού για το κτηνιατρείο
του ΔΙΚΕΠΑΖ, προϋπολογισμού Εκατό σαράντα μια Χιλιάδες πενήντα Ευρώ (141.050,00 €)
χωρίς ΦΠΑ ήτοι Εκατόν εβδομήντα τέσσερεις Χιλιάδες εννιακόσια δύο Ευρώ (174.902,00 €)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Επωνυμία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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: 33100000-1
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL 307
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια
κτηνιατρικού εξοπλισμού για το κτηνιατρείο του ΔΙΚΕΠΑΖ.
Αυτός αποτελείται από τις παρακάτω συσκευές:
1) ασύρματος έγχρωμος Υπέρηχος
2) Κτηνιατρικός καρδιογράφος
3) κτηνιατρικό ωτοσκόπιο (σετ)
4) φορητό κτηνιατρικό μόνιτορ ζωτικών λειτουργιών
5) φυγόκεντρος με Angle rotor 12 θέσεων
6) κλίβανος αποστείρωσης ατμού 21 λίτρων
7) τροχήλατος εξεταστικός φωτισμός (3 τεμάχια)
8) αιματολογικός αναλυτής
9) τραπέζι ακτινολογικού

10) αναισθητική μηχανή τροχήλατη με εξαερωτήρα
11) αναπνευστήρας
12) μόνιτορ παρακολούθησης
13) οδοντιατρική συσκευή υπερήχων
14) Διαθερμία ηλεκτροχειρουργική
15) Σύστημα ψηφιοποίησης πολλαπλών λειτουργιών
16) μικροσκόπιο
17) χειρουργικό τραπέζι (2 τεμάχια)
18) αναλυτής αιματολογικός
19) Προμήθεια ανοξείδωτων κλωβών νοσηλείας
Αναλυτική
περιγραφή
τους
είναι
διαθέσιμη
στη
www.promitheus.gov.gr.
Οι προσφορές θα καλύπτουν πλήρως τα ζητούμενα στοιχεία.

διεύθυνση

διαδικτύου

6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπονται
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τις συσκευές
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
τους με Κ.Α. : 60-7131.003 , 60-7131.004 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2021 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 29/03/2021 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.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 03/03/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10
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 : 102028
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

