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Παροχή υπηρεσιών
«Υπηρεσίες Συμβούλου για την
οργάνωση του προγράμματος γωνιών
ανακύκλωσης στην Περιφέρεια Αττικής»

Π.Δ.Ε./ΣΑΕΠ 085 2017ΕΠ08500002

6 0 . 0 0 0 , 0 0 € (πλέον Φ.Π.Α)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Περίληψη προκήρυξης σύμβασης κατά το Ν. 4412/2016:
1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό που θα
διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» η παροχή υπηρεσίας με
τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την οργάνωση του προγράμματος γωνιών ανακύκλωσης
στην Περιφέρεια Αττικής» συνολικής δαπάνης 60.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), με το κριτήριο
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση
ποιότητας – τιμής.
C P V: 9 0 7 1 3 0 0 0 - 8
Τόπος αντικειμένου υπηρεσίας: Περιφέρεια Αττικής (κωδικός NUTS: EL3) .

2.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/4/2020 και ώρα 10.00 π.μ.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω προθεσμία
είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού,
είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή (Δ/νση Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Αττικής , Λ. Συγγρού 80-88, 5ος όροφος)
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Δ/νση Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Αττικής , Λ. Συγγρού 80-88, 5ος όροφος)

3.

Η δημοπρασία θα γίνει την 27/4/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών), στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 5ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

4.

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.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
5. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε βάρος των
πιστώσεων του έργου με κωδικό ΣΑΕΠ 085
2017ΕΠ08500002 και τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1

ΑΔΑ: 9Β827Λ7-8Θ2
ΑΔΑ:
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», σύμφωνα με την από 31-5-2019 (Α.Δ.Α. : 66ΠΑ465ΧΙ8ΗΗ2) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 56339/22-1-2020
(ΑΔΑ: ΨΔΠΥ7Λ7-6ΞΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής.
6. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής .
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.
8. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.
9. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, όλων των εγγράφων
της σύμβασης στην ιστοσελίδα http://www.patt.gov.gr/site/ (Ενημέρωση Διαγωνισμοί).
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής.
Παρατήρηση: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 15-4-2020 (Κωδικός
ΑΔΑΜ: 20PROC006579400).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
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