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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:501962-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κουφάλια: Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη
2021/S 193-501962

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Χαλκηδόνος
Ταχ. διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 36
Πόλη: ΚΟΥΦΑΛΙΑ
Κωδικός NUTS: EL52 Κεντρική Μακεδονία / Kentriki Makedonia
Ταχ. κωδικός: 57100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μ. Παπαδημητρίου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: m.papadimitriou@n3.syzefxis.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2391330140
Φαξ:  +30 2391330130
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.dimos-chalkidonos.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ BIOREAL (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ)

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
44100000 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση Μονάδας Κομποστοποίησης Πράσινων Αποβλήτων στον Δήμο 
Χαλκηδόνος, στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG 
IPA Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020, με θέμα “BIOREAL”

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 216 875.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31500000 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
34144710 Τροχοφόροι φορτωτές
34928200 Περιφράξεις
38430000 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης
38545000 Συσκευές ποιοτικής ή ποσοτικής ανάλυσης αερίων
38931000 Συσκευές δοκιμής θερμοκρασίας/υγρασίας
42716000 Πλυντήρια ρούχων, μηχανές στεγνού καθαρισμού και στεγνωτήρια
42716110 Εξοπλισμός πλυσίματος
42923000 Μηχανήματα ζύγισης και πλάστιγγες
42990000 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης
43411000 Μηχανήματα διαλογής και κοσκινίσματος
44211000 Προκατασκευασμένα κτίρια
48420000 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες πακέτων λογισμικού
90530000 Λειτουργία χώρου απόθεσης απορριμμάτων
44112100 Υπόστεγα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η μονάδα θα αναπτυχθεί εντός του υπ’αρίθμ. 6957 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Κουφαλίων, το οποίο 
εντοπίζεται Ανατολικά του οικισμού των Κουφαλίων σε απόσταση 3,20χλμ από αυτόν και Νότια των 
εγκαταστάσεων

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Υλοποίηση Μονάδας Κομποστοποίησης Πράσινων Αποβλήτων στον Δήμο Χαλκηδόνος

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 216 875.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

05/10/2021 S193
https://ted.europa.eu/TED

2 / 4





EE/S S193
05/10/2021
501962-2021-EL

3 / 4

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG IPA Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG IPA Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 136-359592

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 08/11/2021
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 12/11/2021
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
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VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα 
μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία 
για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης 
της προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
30/09/2021
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