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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Φράγκων 6-8
54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2311 236100
FAX. 2311 236100
Πληροφορίες: promithies@fodsakm.gr

Θεσσαλονίκη, 21 / 10 /2020
Αρ.Πρωτ. 14180

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης: 14179/ 21-10-2020
1.Αναθέτουσα Αρχή :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(Φο.Δ.Σ.Α.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Φράγκων 6-8 54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2311 236100
FAX. 2311 236100
(URL) : http ://www.fodsakm.gr
Κωδικός NUTS : EL 52
2.Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης :
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε από το
Τμήμα Προμηθειών του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
από 08:00 π.μ. – 15:00 π.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο email : promithies@fodsakm.gr .
3. Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης :
Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».
Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μια ομάδα ή και για τις δύο. Σε κάθε περίπτωση προσφορά η οποία
θα αφορά μέρος της κάθε ομάδας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Κωδικός CPV : 34350000-5, 50116500-6
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4. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης :
Καθαρή αξία 59.990,00€ πλέον Φ.Π.Α. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους. Η πληρωμή της αξίας της
προμήθειας θα γίνεται τμηματικά με εντάλματα που θα εκδίδονται μετά από κάθε παραλαβή των ειδών από την
αρμόδια επιτροπή. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και κρατήσεις. Ως
προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16
(Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του
Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το
άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν
λόγω προμήθειας.
Κριτήρια αποκλεισμού : Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και οι λόγοι που μπορεί να επιφέρουν αποκλεισμό και σχετίζονται με
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο
13 της με Αρ.Πρωτ.: 14179/21-10-2020 διακήρυξης .
Κριτήρια επιλογής: Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας να είναι εγγεγραμμένοι σε
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, σύμφωνα με
το Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016. Για την απόδειξη της απαιτείται πιστοποιητικό /
βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους.
5. Απαιτούμενες Εγγυήσεις :
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
6. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο σύνολο της προμήθειας για την ΟΜΑΔΑ
1 και στο σύνολο της υπηρεσίας για την ΟΜΑΔΑ 2, του προϋπολογισμού, όπως αναλύονται στην Αρ. 56/2019.
7. Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους :
Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κεντρικής
Μακεδονίας στις 03-11-2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 09:30 πμ έως 10:30 πμ (ώρα λήξης επίδοσης των
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Χρόνος ισχύος προσφοράς : 180 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
8. Ενστάσεις :
Σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016, τις τροποποιήσεις του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 καθώς και τις
τροποποιήσεις του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α΄/01-04-2019 «τροποποίηση διατάξεων του Ν.
4412/2016 (Α΄ 147):
Προθεσμία υποβολής ένστασης κατά της διακήρυξης εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Προθεσμία υποβολής ένστασης κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

