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προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, 
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 4. Κάθε 
διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία 

προσφορές.  
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση 

εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 της διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής 
εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α., για κάθε τμήμα για τα οποία υποβάλλεται προσφορά, 
ισχύος τουλάχιστον τριακόσιων ενενήντα (390) ημερών, προσμετρούμενων από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που θα υποβληθεί προσφορά 
για όλα τα επιμέρους τμήματα, τότε το ποσό της εγγυητικής επιστολής θα αφορά αθροιστικά το 
σύνολο του προϋπολογισμού των τμημάτων. Ανάλογα ισχύουν και στην περίπτωση συνδυαστικής 
προσφοράς τμημάτων. Για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο της προμήθειας, απαιτείται 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, που να καλύπτει το 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.. Μετά την παράδοση/τοποθέτηση του εξοπλισμού (αντλίες και 
ανταλλακτικά), εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.  

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:  

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΥ ROBUSCΙ (ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ) 
ΤΜΗΜΑ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΟΙΚΟΥ PCM  (ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ) 
ΤΜΗΜΑ 15 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ (BLOWER) ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ 

Τόπος παράδοσης: Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) των Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης και 
Ταγαράδων του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. είναι η 9
η
 Οκτωβρίου  

2019. 

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 2310 508-800, 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. 
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