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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
(Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.), ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
(ΜΠΑΛΩΝ) & ΦΟΡΤΩΤΙΚΟΥ ΚΑΔΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ»

Προϋπολογισμού 360.000,00€ (προ Φ.Π.Α.)
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
μόνο βάσει τιμής.

Ο Αναθέτων Φορέας έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή θερμικής ενέργειας στους
οικισμούς Αμυνταίου- Φιλώτα - Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί στον χώρο του κεντρικού αντλιοστασίου- λεβητοστασίου της
τηλεθέρμανσης. Ο κύριος τόπος παράδοσης ή εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας αφορά
τους οικισμούς Αμυνταίου – Φιλώτα – Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου με κωδικό NUTS:
EL533.
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την Προμήθεια ενός θρυμματιστή για τον τεμαχισμό κορμών
δέντρων, κλαδιών, προϊόντων αποψιλώσεων και κλαδεμάτων και γενικότερα πράσινων και
γεωργικών αποβλήτων και υπολειμμάτων (π.χ. καλαμπόκια και κατάλοιπα καλαμποκιού,
ελαιοκράμβη και κατάλοιπα ελαιοκράμβης κλπ), καθώς και δεμάτων (μπαλών) δημητριακών,
για την παραγωγή βιοκαυσίμου (θρυμματισμένου ξύλου ή γεωργικών αποβλήτων) τύπου

hog fuel, με ιδιότητες P100 κατά EN 14961-1, και ενός φορτωτικού κάδου κατάλληλου να
φορτώνει τα άνω υλικά στο μηχάνημα θρυμματισμού, ο οποίος θα τοποθετηθεί στον
υφιστάμενο φορτωτή της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α., τύπου CAT 938 standard lift, έτους 2019, για τις
ανάγκες λειτουργίας του αντλιοστασίου της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανση της
Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Αναλυτικής
Διακήρυξης.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 42900000-5 «Διάφορα Μηχανήματα Γενικής και Ειδικής
Χρήσης».
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών.
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 16/12/2020 και
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 101374.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών δημοσίων Συβάσεων/ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 05 Ιανουαρίου 2021 και ώρα
15:00.
Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 12η Ιανουαρίου
2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ, η οποία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά µέσω της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συβάσεων / Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ).
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν αναγνωρισμένοι προμηθευτές του
δημοπρατούμενου είδους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
στις προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρες ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου
Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν
υποχρεούται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλει προσφορά.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα μήνες (12) από την επομένη της διενέργειας
του διαγωνισμού.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται εγγυητικές επιστολές συμμετοχής,
που ανέρχονται στο ποσό των εφτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (7.200,00€). Η εγγύηση
συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται
ο ΦΠΑ.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού ηλεκτρονικά:
• Από την ιστοσελίδα της ΔΕΤΕΠΑ: www.detepa.gr,
• Από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Τα σχετικά αιτήματα ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Οι προσφορές θα συνταχθούν στην Ελληνική Γλώσσα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Αναλυτικής Διακήρυξης. Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές
για μέρος αντικειμένου του έργου.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.

ΑΜΥΝΤΑΙΟ, 15/12/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΤΕΠΑ
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