
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΣΥΔΑΠ» 

 

Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) προκηρύσσει 

ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την παροχή κτηνιατρικών και λοιπών υπηρεσιών στον 

ΠΕΣΥΔΑΠ ύψους 381.925,67 ευρώ πλέον ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με κριτήριο 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η είσοδος στο σύστημα πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 

1677/Β/2013) καθώς και του Ν.4155/2013. 

Ο τόπος υποβολής προσφορών είναι η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr με έναρξη 

ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών την Τρίτη 15.09.2015 και λήξη ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 

την Δευτέρα 02.11.2015 

Σημειώνεται ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο του αντικειμένου της υπηρεσίας, 

αποκλειόμενης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται σε τμήμα ή επιμέρους ενέργεια της υπηρεσίας. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, β) ενώσεις ή 

κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 

ενός Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια 

εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι 

συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των 

διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 

συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., γ) συνεταιρισμοί, δ) κοινοπραξίες προμηθευτών. 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 2% 

του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014.Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τα στοιχεία του υποδείγματος που βρίσκεται στο Παράρτημα (V) της 

παρούσας και να ισχύει για τουλάχιστον 1 μήνα μετά τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. 

 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 

 

                                                                    Γρηγόρης Γουρδομιχάλης 
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