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Προκήρυξη 
 

      Ανακοινώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 
διενεργεί ανοιχτή δημόσια σύμβαση κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει της τιμής, επί του συνόλου της προσφοράς των υπό προμήθεια ειδών για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΕΣ) ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 24/2020 μελέτη 
των Υπαλλήλων του Τμήματος Διοίκησης & Επίβλεψης Τεχνικών Έργων – Τεχνικών 
Μελετών Προμηθειών & Υπηρεσιών του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας. 
     Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 247.367,60 € 
συμπεριλαμβανομένου 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  19.06.2020 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 02.07.20 και ώρα 15:00 
μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:  

 93603 για το 1ο τμήμα 
 93604 για το 2ο τμήμα 
 93605 για το 3ο τμήμα 

Τρόπος υποβολής προσφορών: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και 
μπορούν να υποβληθούν προσφορές για  ένα ή περισσότερα τμήματα. Εναλλακτικές 
προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 
Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια μεμβρανών 

Αντίστροφης Όσμωσης για τις ανάγκες των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) 

Ταγαράδων και Μαυροράχης της Περιφερειακής Δ/νσης Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων του 

Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής 

Μακεδονίας  οι οποίες είναι απαραίτητες για την λειτουργία των Αντίστροφων Οσμώσεων. Η 

προμήθεια αφορά και τις τέσσερις μονάδες Α/Ο που είναι εγκατεστημένες στους ΧΤΑ 

Ταγαράδων (Haase, Wehrle) και ΧΥΤΑ Μαυροράχης (Pall, Wehrle).  

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 9ΥΡΙΟΞΧΝ-1ΒΞ





      Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών 
εγκατεστημένα σε: α)σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων 
συμβάσεων. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. 
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο 
σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται 
από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το 
πρόσωπο. 
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής 
που ανέρχεται στο ποσό εκείνο που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. Σε 
περίπτωση που θα υποβληθεί προσφορά για όλα τα επιμέρους τμήματα τότε το ποσό της 
εγγυητικής επιστολής θα αφορά αθροιστικά το 2% του συνόλου του προϋπολογισμού όλων 
των τμημάτων. Ανάλογα ισχύουν και στη περίπτωση συνδυαστικής προσφοράς τμημάτων. Η 
εγγυητική επιστολή θα έχει ισχύ τουλάχιστον Διακοσίων Δέκα (210) ημερών, μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
      Αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι το Τμήμα Περιουσίας – 
Προμηθειών  και Αποθηκών Διαχείρισης Υλικού. Τηλέφωνο επικοινωνίας κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες είναι το 2311 263100 και πληροφορίες στο 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 

 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
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