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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
1.

Στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής: Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής
Μακεδονίας – ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε., Υπεύθυνος υπηρεσίας: κος Καφάσης Περικλής, Διεύθυνση:6ο χλμ Κοζάνης –
Πτολεμαΐδας (Κόμβος Εγνατίας), Τ.Κ.: 50100, Κοζάνη, Ελλάδα GR, NUTS: EL53, Τηλέφωνο: 24610 45531-3, fax:
24610 45532, email: info@diadyma.gr, url: www.diadyma.gr.

2.

Διεύθυνση διαδικτύου για πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Α. Η πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Β. Η
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.diadyma.gr/Website/Prokyrikseis/Prokyrikseiss.html).

3.

4.
5.

Τύπος της Α.Α. και δραστηριότητα που ασκεί: Διαδημοτική επιχείρηση (αρ. 269, ν.3463/2006) με τη μορφή της
Ανώνυμης Εταιρείας. Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Διαχείριση Απορριμμάτων.
Ταξινόμηση κατά CPV: 34144900-7 - Ηλεκτρικά οχήματα.
Τόπος εκτέλεσης παροχής των υπηρεσιών: NUTS 1: EL5 (Γεωγραφική Ομάδα : Βόρεια Ελλάδα) NUTS 2: EL53
(Περιφέρεια: Δυτική Μακεδονία - 2014: EL 13).

6.
7.

Ονομασία σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή: «Προμήθεια τριών ηλεκτρικών οχημάτων».
Περιγραφή / αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τριών ηλεκτρικών
οχημάτων μεταφοράς ειδών προς επαναχρησιμοποίηση.

8.

Προϋπολογισμός σύμβασης: 42.125,79 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, Σύνολο: 52.235,98 ευρώ.

9.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

10.

Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή
της και για τέσσερις (4) μήνες.

11.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη
αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: α. κράτος – μέλος της Ένωσης, β. σε
κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ. σε 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 Ι 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.

12.

Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με το σύστημα που περιλαμβάνει
σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει τιμής.

13.

Λήψη τευχών: Τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα λάβουν υπόψη μέσω της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Επίσης μπορούν να τα λάβουν υπόψη και μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής
(https://diadyma.gr/category/news/calls/ ).

14.

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης των φακέλων προσφορών: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 30-05-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα
12:00 στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
1

ΑΔΑ: ΨΡΟΙΟΞΦ4-0ΜΥ

22PROC010464203 2022-04-28

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα.
15.

Διεύθυνση διαβίβασης προσφορών: ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, 6ο χλμ Κοζάνης – Πτολεμαΐδας.

16.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Δυνατότητα παράτασης ισχύος προσφορών μέχρι εκατόν
είκοσι (120) ημέρες.

17.

Στοιχεία για την Αποσφράγιση των προσφορών: Παρασκευή 03-06-2022 και ώρα 10:00 μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

18.

Γλώσσα: Η γλώσσα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η ελληνική με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα
αναφέρονται και στην Αγγλική όπου απαιτείται, ενώ εάν ορισμένοι όροι δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική,
θα αναφέρονται μόνον στην Αγγλική.

19.

Χρηματοδότηση: Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των 42.125,79€ χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα
Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Republic of North Macedonia 2014-2020» Κωδικός
ενάριθμου ΠΔΕ: 2022ΕΠ40560002, Κωδικός ΟΠΣ: 5063490 στo πλαίσιο του έργου με τίτλο: «BeCircular: «BOOSTING
EMPLOYMENT THROUGH ENTREPRENEURSHIP IN CIRCULAR ECONOMY», παραδοτέο D4.1.2. To έργο BeCircular
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών. H επιλέξιμη
δημόσια δαπάνη των 42.125,79€ έχει εγγραφεί στον κωδικό 69.00.11.03 του Π/Υ της εταιρείας, ενώ το ποσό των
10.110,19€ που αφορά την ιδιωτική συμμετοχή του υποέργου και αντιστοιχεί στο ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από ιδίους
πόρους της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και έχει εγγραφεί στον κωδικό 54.00.99.01 του Π/Υ της εταιρείας.

20.

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2%
του Π/Υ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α, ήτοι οκτακόσια σαράντα δύο ευρώ και πενήντα δύο
λεπτά (842,52€), με διάρκεια ισχύος όχι μικρότερο των εκατόν πενήντα (150) ημερών από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
21.

Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία:
Α. Οι νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν αναφέρονται στο άρθρο 1.4 της αναλυτικής διακήρυξης.
Β. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο της προμήθειας.
Γ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.
Δ. Πληροφορίες δίδονται από τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
Ε. Η σύμβαση εμπίπτει στη ΣΔΣ.
ΣΤ. Έγκριση αποτελέσματος από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.

Κοζάνη, 28-04-2022
Για τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
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