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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ –
ΠΕΙΡΑΙΑ
προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για τη διενέργεια παροχής «κτηνιατρικών
και λοιπών υπηρεσιών στο ΠΕΣΥΔΑΠ».
Προϋπολογισμού Τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εξήντα δύο ευρώ και
τριάντα έξι λεπτών (467.062,36 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, ήτοι
Τριακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα τρία ευρώ και δέκα
εννέα λεπτά (376.663,19€) πλέον Φ.Π.Α. 24%
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Λακώμματα Σχιστού Περάματος
Τηλ.: 2104015451
Telefax:2104015452
E-mail:syndesm1@otenet.gr
Ιστοσελίδα:www.pesydap.gr
Πληροφορίες :Γ. Κατσαντώνης
Κωδικός NUTS: EL 307
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.pesydap.gr. Επίσης διατίθενται από την
πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) και τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 70523
3. Κωδικός CPV: 79625000-1, 79624000-4, 75100000-7
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας EL 307
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Το Αντικείμενο της σύμβασης είναι:
Α) κτηνιατρικές δραστηριότητες – παροχή υπηρεσιών φροντίδας ζώων συντροφιάς
(ΑΞΟΝΑΣ Ι)
Β) δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών
συμβουλών, παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και άλλων επαγγελματικών,
επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ).
Γ) δραστηριότητες λειτουργίας - συντήρησης των εγκαταστάσεων του ΠΕΣΥΔΑΠ
(ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ).
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79625000-1, 79624000-4 , 75100000-7.
Η σύμβαση είναι ενιαία και δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
δίδεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I,ΙΙ,ΙΙΙ (τεχνική περιγραφή, ενδεικτικός προϋπολογισμός
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, ΕΕΕΣ) της διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπονται
7. Χρόνος παράδοσης υπηρεσίας : τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες
της υπηρεσίας.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Α. 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.
Β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς .
Γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
9. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται στην πλατφόρμα του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016. Αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 70523
10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο
μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημέρα λήξης
παραλαβής προσφορών είναι η 10/04/2019 και η ώρα λήξης 10 π.μ. Η
ημέρα αποσφράγισης είναι η 10/04/2019 και ώρα 10 π.μ.
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 10-6117.023 του
προϋπολογισμού 2019 του Συνδέσμου.
14. Προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του
ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί
ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται
να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η διαδικασία περιγράφεται
στη διακήρυξη.
15. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
05/03/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό
κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του Συνδέσμου www.pesydap.gr

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό
Τοπικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : Εφημερίδα
«Κοινωνική».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γρηγόριος Γουρδομιχάλης

