
 

  

 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 01/ΚΜ/2021 

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό 
Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια και 
τοποθέτηση συστήματος ασύρματης μεταφοράς εικόνας από την αποικία των 
ερωδιών στο παραποτάμιο δάσος καθώς επίσης και από μία φωλιά  
πελαργών, στο Κέντρο Πληροφόρησης» και για την «Προμήθεια και 
τοποθέτηση μετεωρολογικού σταθμού και σταθμημέτρου στη Λίμνη Δοϊράνη», 
προϋπολογισμού δαπάνης 104.036,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η 
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης -ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
 
Υποδιαίρεση σε τμήματα:  
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα. 
Τμήμα 1: Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ασύρματης μεταφοράς εικόνας 
από την αποικία των ερωδιών στο παραποτάμιο δάσος καθώς επίσης και από μία 
φωλιά  πελαργών, στο Κέντρο Πληροφόρησης 
Τμήμα 2: Προμήθεια και τοποθέτηση μετεωρολογικού σταθμού και σταθμημέτρου 
στη Λίμνη Δοϊράνη 
Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα Τμήματα σύμφωνα µε τους όρους 

υποβολής προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, 

προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο της Προμήθειας ή προσφορές που 
αντιμετωπίζουν ενιαία περισσότερα του ενός Τμήματα. Ο μέγιστος αριθμός 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο. 
 
Αριθμός Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  
Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:  
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από 
την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, από 04/02/2021 
και ώρα 14:00. 
 
Κωδικοί CPV:  
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 
Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):  
38651600-9 (Ψηφιακές κάμερες) 
32344210-1 (Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας) 
09331200-0 (Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία) 
34928210-3 (Ξύλινοι πάσσαλοι) 
44316000-8 (Σιδηρικά είδη) 
34928220-6 (Στοιχεία περίφραξης) 
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38127000-1 (Μετεωρολογικοί σταθμοί) 
38420000-5 (Όργανα μέτρησης ροής, στάθμης και πίεσης υγρών και αερίων) 
48822000-6 (Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών) 
 
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 
των 104.036,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
83.900,00 €, ΦΠΑ: 20.136,00 €). Ειδικότερα για το Τμήμα 1, ο προϋπολογισμός 

ανέρχεται σε 80.476,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (64.900,00€ 
χωρίς ΦΠΑ) και για το Τμήμα 2, σε 23.560,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24% (19.000,00€ χωρίς ΦΠΑ). 
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το «Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας», Κωδ. ΣΑ ΕΠ0081.  
 
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει τιμής όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.3 της διακήρυξης. 
 
Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης:  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες για το Τμήμα 1 και έξι (6) μήνες για το 
Τμήμα 2, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής:  
1) Εγγύηση συμμετοχής 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  χωρίς 
Φ.Π.Α, συνολικού ύψους χιλίων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (1.678,00 €) που 
κατανέμεται ως εξής: για το Τμήμα 1: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, χιλίων 
διακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (1.298,00 €) και για το Τμήμα 2: Εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τριακοσίων ογδόντα ευρώ (380,00 €). 
2) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) για κάθε τμήμα. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής:  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
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. 
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς.  
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
 
Λόγοι αποκλεισμού: 
Όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης και διαπιστώνονται 
με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.8 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο 
οικονομικός φορέας.  
 
Κριτήρια επιλογής: Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την καταλληλότητα 
άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και την Τεχνική, Οικονομική και 
Επαγγελματική ικανότητα, όπως αναλυτικά προβλέπεται στα άρθρα 2.2.4, 2.2.5 & 
2.2.6 της με αριθμό 1/2020 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά 
του άρθρου 2.2.8 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.   
 
Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους. 
 
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  
Πέμπτη, 04/02/2021 και ώρα 14:00 
 
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  
Δευτέρα, 01/03/2021 και ώρα 14:00  
 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:  
Παρασκευή, 05/03/2021 και ώρα 12:00. 
 
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι έξι 
(6) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν 
επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
 
Έννομη προστασία:  
Προδικαστικές προσφυγές  
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη 
σύμβαση του Ν. 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και 
της διακήρυξης, 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 προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της 
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λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του 
διαγωνισμού όπως ορίζεται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης. Οι προθεσμίες για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της 
ανωτέρω διακήρυξης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο 
από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 
του Ν. 4412/2016, στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμό 56902/215 
Υ.Α. 
 
Απαιτούμενες Εγγυήσεις για την υπογραφή της σύμβασης και της καλής 
λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών:  
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας 
της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών: ποσοστού 2,5% επί της 
αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ 

SAVVAS 
KAZANTZIDIS
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