
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 12/06/2019  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Δ/ΞΗΣ 161210/40031/2019
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 75688

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό,  άνω των ορίων διαγωνισμό για το έργο «Πρόγραμμα
περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού
από νεκρά βοοειδή και  αιγοπρόβατα», στην περιφέρεια Πελοποννήσου για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ και ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ) για τρία έτη από την
υπογραφή της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας  δαπάνης 600.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και
δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός αποτελείται από έ ν α  (1) Τμήμα (CPV 85200000-1). Προσφορές υποβάλλονται
για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ένα τμήμα, όπως ορίζεται στη σχετική διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης w  w  w.p  r  o  mit  h  eus.  g  o      v.  g  r  . Καταληκτική  ημερομηνία υποβολής
προσφορών ορίζεται η 16/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00  μ.μ. ,  μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα
πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2%  της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης προ  Φ.Π.Α.
Τα αιτήματα για συμπληρωματικές  πληροφορίες – διευκρινίσεις  επί  των εγγράφων του Διαγωνισμού  (Διακήρυξης και
Παραρτημάτων  της)  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στο  δικτυακό  τόπο  του  Διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι  προσφορές  ισχύουν και  δεσμεύουν  τους  υποψηφίους  για δώδεκα (12) μήνες  από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Ημερομηνία αποστολής για Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. 12/06/2019
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 2 3 /07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ., μέσω του Συστήματος, από την αρμόδια επιτροπή.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων  Επενδύσεων έτους
2018 της Περιφέρειας Πελοποννήσου  (ΠΔΕ 2018, ΣΑΕΠ-526, 2018ΕΠ52600004)
Η σχετική διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού παρέχονται στους ενδιαφερόμενους
από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας w  w  w      .pp  el  .  g  ov      .g  r         για πλήρη, άμεση και ελεύθερη πρόσβαση. Για τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή,
χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ-Διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.gr).
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίδονται από τη Δ/νση Οικονομικού (τηλ.  2713611611 κος Κων/νος
Πετρόπουλος) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Κωνσταντίνα Νικολάκου
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