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Προκήρυξη

Ανακοινώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει
Διαδικασία Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης άνω των ορίων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την ανάδειξη
οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»,

όπως αναλυτικά αναφέρεται στη μελέτη με αρ. 3Π/2020, κατά τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.
147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο για τρία (3) έτη ανέρχεται στο ποσό των 576.732,68€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 465.107,00ευρώ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος
με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την Παρασκευή 29.01.2021 και καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών την Πέμπτη 04.03.2021 και ώρα 15:00 μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
-Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία προσφορών μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 60 «Ζητήματα
δημοσίων συμβάσεων» της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Βʼ/20.03.2020), να τροποποιηθεί λόγω εκτάκτων συνθηκών.
Τρόπος υποβολής προσφορών: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε ομάδες και μπορούν να
υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:
 105235 για το τμήμα 1
 105610 για το τμήμα 2
 105611 για το τμήμα 3
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας (εφεξής ΜΑΠ) καθώς και λοιπού εξοπλισμού προστασίας για το προσωπικό
(εργατοτεχνικό προσωπικό, επιβλέποντες μηχανικοί κλπ.)του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας για την επόμενη τριετία.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 18141000-9, 18143000-3, 18444000-3, 35113400-3, 18830000-6.
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Δικαίωμα συμμετοχής: 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) 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. Οι ενώσεις
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής
προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Δημοσίευση: Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. είναι η
29 Ιανουαρίου 2021. Η παρούσα επίσης θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ), θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
Περιφερειακού Συνδέσμου (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας και στην ιστοσελίδα www.fodsakm.gr,
καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται
και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ). Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα
λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣ.Η.Δ.Η.Σ., καθώς και στην ιστοσελίδα www.fodsakm.gr.
η

Πληροφορίες: Αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι το Τμήμα Περιουσίας –
Προμηθειών και Αποθηκών Διαχείρισης Υλικού. Τηλέφωνο επικοινωνίας κατά τις εργάσιμες μέρες και
ώρες είναι τα 2311 236100, e-mail: promithies@fodsakm.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά
συμβατικά τεύχη από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς
φορείς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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