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Ημερομηνία, 12-10-2017 
Αρ/ Πρωτ.: 1895 

 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
 
 
1. Ο ΕΝΙΑΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΡΗΣΗ (ΕΔΑΚ)  προκθρφςςει ανοικτό 
δθμόςιο θλεκτρονικό διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τισ υπ’ αρικ. 95/2017 και 162/2017 αποφάςεισ τθσ 
Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, με αντικείμενο τθν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΕ ΤΠΟΔΟΜΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LIFE F4F» που κα διεξαχκεί 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147) και των τευχϊν δθμοπράτθςθσ. 

2. Διάρκεια ςφμβαςθσ: 45 θμζρεσ. 

3. Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 155.440,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 
24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: € 125.354,84,  ΦΠΑ : 30.085,16€). 

4. Αντικείμενο του ζργου τθσ παροφςασ προκιρυξθσ είναι θ προμικεια του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ και 
υλικϊν πιλοτικισ μονάδασ και εργαςίεσ υποδομισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Life F4F. 

5. Κωδικοί του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 44211500-7 : Θερμοκιπια και ςε 
ςυμπλθρωματικοφσ κωδικοφσ, όπωσ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτο Παράρτθμα V τθσ αναλυτικισ 
διακιρυξθσ. 

6. Κριτιριο Ανάκεςθσ: Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι 
άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ τιμισ. 

7. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τθ Διακιρυξθ και όλα τα ςυνοδά τεφχθ δθμοπράτθςθσ ςε 
θλεκτρονικι μορφι ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr (υςτθμικόσ Αρικμόσ ΕΗΔΗ: 46889) 
και από τθν ιςτοςελίδα του ΕΔΑΚ http://www.esdak.gr/. 

8. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ. μζχρι τισ 6/11/2017 και ώρα 14:00 ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β/2677/21- 10-
2013). 

9. Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, δηλαδή ςτισ 13/11/2017 και ώρα 10:00 π.μ., μζςω 
των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τθσ Επιτροπισ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΡΗΣΗ (ΕΔΑΚ) 
ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΤ & ΚΟΤΛΑΔΩΝ 22, 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ.Κ. 712 02 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΚΑΙ MΕΘΟΔΩΝ EΠΕΞΕΡΓΑΙΑ  
ΔΙΑΘΕΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

 

http://www.esdak.gr/


ελίδα 2 από 2 

Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ 
δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν.  

10. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα 
ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

11. Αποκλείεται τθσ ςυμμετοχισ ςτον παρόντα διαγωνιςμό ο προςφζρων: α) το πρόςωπο του οποίου 
ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ. β) Που δεν αποδεικνφει τθν άςκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, ςυναφοφσ με το δθμοπρατοφμενο αντικείμενο όπωσ αναφζρεται 
ςτο άρκρο 2.2.4. τθσ διακιρυξθσ, γ) Που δεν καλφπτει τισ απαιτιςεισ τθσ οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ του άρκρου 2.2.5. τθσ διακιρυξθσ, δ) Που δεν καλφπτει τισ απαιτιςεισ 
τθσ Σεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ του άρκρου 2.2.6. τθσ διακιρυξθσ, 

12. Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό, είναι απαραίτθτθ θ υποβολι Εγγυθτικισ Επιςτολισ υμμετοχισ 
ανερχόμενθσ ςε ποςοςτό 2% επί του Προχπολογιςμοφ Μελζτθσ , χωρίσ ΦΠΑ. Η Εγγυθτικι Επιςτολι 
ςυμμετοχισ κα πρζπει να εκδοκεί ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα τθσ Διακιρυξθσ και των Παραρτθμάτων 
τθσ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον επί τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 

13. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για διάςτθμα 10μθνϊν από τθν 
θμερομθνία υποβολισ. Προςφορζσ που κα αναφζρουν θμερομθνία λιξθσ ιςχφοσ μικρότερθ τθσ 
παραπάνω κα απορρίπτονται. 

14. το διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ και εναλλακτικζσ προςφορζσ και αν υποβλθκοφν 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

15. Οι διοικθτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται θλεκτρονικά από τουσ οικονομικοφσ φορείσ και 
επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι .pdf, το οποίο φζρει ψθφιακι υπογραφι, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτθ διακιρυξθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο βιβλίο IV του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147).  

16. Σο ζργο LIFE-F4F χρθματοδοτείται ωσ προσ τθν αξία του κατά 60% από το χρθματοδοτικό μζςο LIFE 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (για το περιβάλλον LIFE 2014-2020) και κατά 40% από ίδιουσ πόρουσ. 

17. τοιχεία επικοινωνίασ: Γεωργίου Μαρία, τθλ:. 2810 361618/10, Φαξ:. 2810 361620, email:. 
esdak@otenet.gr 

Ο Πρόεδροσ του ΕΔΑΚ 

 

 

Μαμουλάκησ Χαράλαμποσ 
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