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AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
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ΑΡ. ΠΡΩΤ. :  1355

 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Συνοπτικού διαγωνισμού  για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο:   ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΣΤΗ  ΣΧΕΔΙΑΣΗ  ΚΑΙ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ  ΔΡΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ
“Sustainable management and treatment of Bio-wastes by using Bio-fuels production
methods – SUMBIO”» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα
– ΠΓΔΜ 2014-2020»  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
απόψεως προσφορά βάσει  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  -  τιμής,  προσφορά,  ενδεικτικού
προϋπολογισμού: 61.260,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Το  αντικείμενο της σύμβασης είναι η  Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και
υλοποίηση των δράσεων του έργου «Sustainable management and treatment of Bio-wastes
by using Bio-fuels production methods -  SUMBIO» (Αειφορική διαχείριση και επεξεργασία
βιολογικών αποβλήτων με τη χρήση μεθόδων παραγωγής βιοκαυσίμων) στο πλαίσιο του
Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2014-2020».Το αντικείμενο, οι
στόχοι και τα παραδοτέα των αιτουμένων υπηρεσιών αναλύονται διεξοδικά  στη σχετική
διακήρυξη. 

Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στον   (CPV)  :  79410000-1  ,  79412000-5  ,
79342200-5 , 72314000-9 , 75112100-5 

Το  έργο  συγχρηματοδοτείται,  σε  ποσοστό  85%  από  το  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και 15% από εθνικούς πόρους.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του Έργου ανέρχεται σε Εξήντα μια χιλιάδες διακόσια εξήντα
ευρώ (61.260,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση είναι πολυετής και  θα βαρύνει τον Κ.Α.: 64.98.05 με
σχετική  πίστωση  του  προϋπολογισμού  της  ΚΕΔΕ  για  το  οικονομικό  έτος  2019  και  τους
αντίστοιχους ΚΑ του οικονομικού έτους 2020. 



Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της σύμβασης έως την 02/08/2020,
που ολοκληρώνεται το έργο 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
έχουν  τα  επαγγελματικά  προσόντα,  την  τεχνογνωσία  και  την  εμπειρία   για  την  άρτια
εκτέλεση της σύμβασης τα οποία δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας  και
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

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της  ΚΕΔΕ, Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 10678,
Αθήνα την  Τετάρτη 29 Μαίου 2019, και ώρα 12 μμ.,  από την Επιτροπή Διαγωνισμού της
ΚΕΔΕ που συγκροτήθηκε με την υπ’αριθ 1099/14-12-2018 απόφαση του Δ.Σ. Οι φάκελοι
των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά
την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα  είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα
αρχή είτε (γ)  με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση
ταχυδρομικής  αποστολής ή  κατάθεσης  στο πρωτόκολλο οι  προσφορές πρέπει  να  έχουν
περιέλθει μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι
την Τρίτη 28 Μαίου και ώρα 15.00 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για  χρονικό διάστημα
εκατόν  είκοσι  (120)  ημερών,  το  οποίο  υπολογίζεται  από  την  επομένη  της  ημέρας
διενέργειας του διαγωνισμού και  υποβάλλονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του
διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα www.kedke.gr

Επίσης τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 65 & ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 8 ΑΘΗΝΑ , Τ.Κ 10678 
Τηλ. 2132147541, Αρμόδιος  Δέσποινα Χαμακιώτη

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥ 


