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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 01/ΥΜ/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 εξοπλισμού 
για την υλοποίηση των δράσεων», προϋπολογισμού δαπάνης 121.600,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 
Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2019ΣΕ27510132). 
 
Υποδιαίρεση σε τμήματα:  

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα µε τους 
όρους υποβολής προσφορών.  
 
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 28/05/2021 
και ώρα 16:00. 
 
Κωδικοί CPV:  
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 
Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 
39541000-6 (Σκοινιά, πλεξούδες, σπάγγοι και δίχτυα) 

33696300-8 (Χημικά αντιδραστήρια) 
38651000-3 (Φωτογραφικές μηχανές) 
44512200-4 (Πένσες) 
44212400-3 (Πάσσαλοι) 
22110000-4 (Τυπωμένα βιβλία) 
32324310-6 (Δορυφορικές κεραίες) 
19520000-7 (Πλαστικά προϊόντα) 
32342410-9 (Εξοπλισμός ήχου) 
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Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 

των 121.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
98.064,52 €, ΦΠΑ: 23.535,48 €).  
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το «Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Κωδ. ΣΑ 

Ε2751.  

 
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 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.  
 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής:  
1) Εγγύηση συμμετοχής 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  χωρίς 

Φ.Π.Α, συνολικού ύψους χιλίων εννιακόσιων εξήντα ενός ευρώ και είκοσι εννέα 
λεπτών (1.961,29 €). 

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. 
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.   
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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 01/ΥΜ/2021 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:  

Παρασκευή, 28/05/2021 και ώρα 16:00 
 
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  

Δευτέρα, 14/06/2021 και ώρα 14:00  
 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:  

Παρασκευή, 18/06/2021 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 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του 
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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. 
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