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  Προκήρυξη  
Ανακοινώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας  

προκηρύσσει Ανοικτή Δημόσια Επαναληπτική Σύμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων άνω των 
ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, επί του συνόλου της προσφοράς ανά 
τμήμα για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ/ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΡΩΗΝ ΧΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ, για τα τμήματα 1, 2 και 15 της προμήθειας όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στη με αριθ. 04/2019 μελέτη, η οποία θα διενεργηθεί 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 για το σύνολο των τμημάτων 1, 2 και 15 ανέρχεται στο ποσό 
των 248.948,29€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 200.764,75,  
ΦΠΑ : € 48.183,54). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε σαράντα οκτώ (48) μήνες και θα καλυφθεί από ιδίους 
πόρους.  

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 85889. Η παρούσα 
σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα 
τμήματα. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  

 Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10/02/2020 και η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής η 08.03.2020 και ώρα 17:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική. 
Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αντλιών και η προμήθεια 

ανταλλακτικών αντλιών/φυσητήρων με τις αντίστοιχες εργασίες τοποθέτησής τους, με σκοπό την 
συντήρηση του βασικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας στραγγισμάτων (ΜΕΣ) του 
ΧΥΤΑ Μαυροράχης και του πρώην ΧΤΑ Ταγαράδων του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, για χρονική διάρκεια σαράντα 
οκτώ  (48) μηνών. 

Δικαίωμα συμμετοχής: 1. 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. 2.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
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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 7η Φεβρουαρίου  
2020. 

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. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  
 (Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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