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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Θεσσαλονίκη,   29.11.2019 

Αρ.Πρωτ. :  18048 

  Προκήρυξη  

Ανακοινώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει  
Επαναληπτική Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων άνω των ορίων, με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής, ανά ομάδα υπηρεσιών για τη «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», 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 σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 88.850,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, συν 
δικαιώματος προαίρεσης ποσού 88.850,00€ (177.700,00€ συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
προαίρεσης και πλέον ΦΠΑ 24%),  και η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους.  

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 02.12.2019 και καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής την Κυριακή 05.01.2020 και ώρα 15:00 μμ, με α/α συστήματος  82497 για το Α’ 
τμήμα (ΥΓΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ) και  82501 για το Β’ τμήμα  (ΣΤΕΡΕΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ).  Μετά την παρέλευση της 
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

Τρόπος υποβολής προσφορών: Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα 
τμήματα της υπηρεσίας. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε τμήματος. Προσφορά 
η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε τμήματος θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 

  Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι δειγματοληψίες και αναλύσεις 
παραμέτρων υγρών και εδαφικών δειγμάτων, οι οποίες  θα πραγματοποιηθούν με σκοπό τον έλεγχο της 
ρύπανσης και της καταλληλότητας του υλικού επικάλυψης, στις εγκαταστάσεις των Χώρων Υγειονομικής 
Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ).  
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Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης: 

 ΤΜΗΜΑ Α: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ (ΥΓΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ) εκτιμώμενου ποσού 64.850,00 
πλέον ΦΠΑ 24% και πλέον δικαιώματος προαίρεσης. 

ΤΜΗΜΑ Β: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΣΤΕΡΕΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ) εκτιμώμενου ποσού 24.000,00 
πλέον ΦΠΑ 24% και πλέον δικαιώματος προαίρεσης. 

Δικαίωμα συμμετοχής:  Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες της ημεδαπής που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που 
έχουν διαπιστευμένο εργαστήριο από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΑΕ)  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙΕC 
17025:2005.  Στην περίπτωση που ο ανάδοχος βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης του πιστοποιητικού 
ποιότητας του στη νέα έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, θα πρέπει να το αναφέρει με 
υπεύθυνη δήλωση. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κατατεθεί [αίτηση, (από και προς τον ΕΣΥΔ)], θα 
τεκμηριώνει τη διαδικασία αναθεώρησης του πιστοποιητικού ποιότητας. 

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εφτακοσίων εβδομήντα εφτά ευρώ (1.777,00 €) για το 
σύνολο των τμημάτων, και που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός 
ΦΠΑ, ισχύος τουλάχιστον  δεκατριών (13) μηνών, προσμετρούμενων από την επομένη μέρα της 
ημερομηνίας  λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.  

Τόπος παροχής Υπηρεσίας: Σε όλους τους ΧΥΤΑ, ΧΤΑ, ΜΕΣ που ανήκουν στην αρμοδιότητα του 
Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στα Περιβαλλοντικά Πάρκα Θέρμης 
&  Δερβενίου. 

Δημοσίευση: Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. είναι η 28η 
Νοεμβρίου 2019. 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». 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. 

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. 

http://www.fodsakm.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.fodsakm.gr/
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
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