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Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, 136 77 Αχαρνές,
Τηλ. 213-1337000-3, Fax 213-1337015

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη - Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.»
«Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία»

Αχαρνές, 01-07-2022
Αρ. Πρωτ.: 5457
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ, κάτω των ορίων με το κριτήριο της
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής (Ν. 4412/2016)
«Προμήθεια εκτυπωτών και σαρωτών για τις ανάγκες της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.»
(Αριθμός Διακήρυξης: 7/2022)

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)

Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.)
Ταχ. Διεύθυνση: Σπύρου Λούη, Γ' Είσοδος 1, Αχαρνές, Τ.Κ. 13672.
Αρμόδιος για πληροφορίες: Γρ. Προμηθειών
Τηλέφωνο: +30 2131337372, +30 2131337269
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

prom@igme.gr .

Διεύθυνση (-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση:
I.2)

http://www.eagme.gr/

Επικοινωνία:

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

Είδος της αναθέτουσας αρχής

Η αναθέτουσα αρχή είναι η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), το
οποίο είναι Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) (Άρθρο 25,
Μέρος Β’ Ν. 4602/2019).
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Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)

Εύρος της σύμβασης

II.1.1)

Τίτλος: “Προμήθεια εκτυπωτών και σαρωτών για τις ανάγκες της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.”.

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 30120000-6 [Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά
μηχανήματα], 42991200-1 [εκτυπωτικά μηχανήματα], 38520000-6 [σαρωτές].

II.1.3)

Είδος σύμβασης: Προμήθεια

II.1.4) Σύντομη περιγραφή: Το αντικείμενο του διαγωνισμού συνίσταται στην “Προμήθεια
εκτυπωτών και σαρωτών για τις ανάγκες της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.” και διαιρείται στα ακόλουθα τμήματα:
Τμήμα

Α

Β
Γ

Είδος

Τεμάχια

Α-1: Δικτυακό πολυμηχάνημα – εκτυπωτής Α4

13

Α-2: Δικτυακό πολυμηχάνημα – εκτυπωτής Α3

3

Α-3: Δικτυακό πολυμηχάνημα Α3 επιδαπέδιο εκτυπώσεις μεγάλου όγκου

1

Β-1: Σχεδιαστής (Plotter) A0

1

Γ-1: Σαρωτής (Scanner) σχεδίων A0

1

Γ-2: Σαρωτής (Scanner) A3

1

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Εκτιμώμενη αξία της διακήρυξης σε ευρώ
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ
(50.460,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ
και σαράντα λεπτών (62.570,40 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Αναλυτικότερα:
Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος Α: ανέρχεται στο ποσό των 26.750,00€ μη συμπ/νου Φ.Π.Α. και
33.170,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος B: ανέρχεται στο ποσό των 10.105,00€ μη συμπ/νου Φ.Π.Α. και
12.530,20€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
Η εκτιμώμενη αξία του τμήματος Γ: ανέρχεται στο ποσό των 13.605,00€ μη συμπ/νου Φ.Π.Α. και
16.870,20€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ΝΑΙ
Η προσφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον ανωτέρω προϋπολογισμό ανά τμήμα και δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει και την εκτιμώμενη αξία ανά είδος, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:

Τμήμα

Α

Είδος

Τεμάχια

Α-1:
Δικτυακό
πολυμηχάνη
μα
–
εκτυπωτής
Α4

13

Α-2:
Δικτυακό
πολυμηχάνη
μα
–

3

Εκτιμώμενη
αξία
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

Εκτιμώμενη
αξία
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

Εκτιμώμενη
αξία
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Εκτιμώμενη
αξία
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

χωρίς ΦΠΑ
(€)

με
24%
(€)

χωρίς
(€)

με ΦΠΑ 24%
(€)

10.010,00

12.412,40

ΦΠΑ

ΦΠΑ

26.750,00

6.420,00

7.960,80
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εκτυπωτής
Α3

Β

Γ

(Α+Β+Γ)

Α-3:
Δικτυακό
πολυμηχάνη
μα
Α3
επιδαπέδιο εκτυπώσεις
μεγάλου
όγκου

1

10.320,00

12.796,80

Β-1:
Σχεδιαστής
(Plotter) A0

1

10.105,00

12.530,20

Γ-1: Σαρωτής
(Scanner)
σχεδίων A0

1

10.105,00

12.530,20

Γ-2: Σαρωτής
(Scanner) A3

1

ΣΥΝΟΛΟ

3.500,00

4.340,00

50.460,00

62.570,40

10.105,00

12.530,20

13.605,00

16.870,20

50.460,00

62.570,40

Προσφορές υποβάλλονται για ολόκληρη την ποσότητα ενός ή περισσοτέρων τμημάτων ή για το σύνολο
των τμημάτων.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα του ενός Τμήματα, υποβάλλεται ξεχωριστή
προσφορά (ξεχωριστός φάκελος) για κάθε Τμήμα.
Μέγιστος αριθμός Τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα: όλα τα τμήματα.
II.1.7) Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδ.
1012900), μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, σε συνέχεια της πρόσκλησης με
α/α 14.31.32., κωδ. ΣΑ Ε2751 και του ΕΠΑνΕΚ, σε συνέχεια της πρόσκλησης με α/α ΟΠΣ 1724, κωδ. ΣΑ
Ε175/1.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.
ενάριθ. έργων 2017ΣΕ27510095 και 2017ΣΕ17510000) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ταμείο Συνοχής και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και ως εκ τούτου η θετική
γνώμη της Δ.Α. αποτελεί όρο για την χρηματοδότηση της Πράξης.
Η σύμβαση συμπεριλαμβάνεται στο :



Υποέργο Νο.1 "ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ και ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΝΕΡΩΝ" της Πράξης: «ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ», η οποία έχει ενταχθεί
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2014-2020», άξονας προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», με βάση την απόφαση ένταξης με
Α.Π. οικ.8186/13-07-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΑΔΑ: ΩΝΩ9465ΧΙ8-8Ε4), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, και έχει λάβει κωδικό MIS 5001270.



Υποέργο Νο.8 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Η/Υ, ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ" της Πράξης:
«ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»,
η
οποία
έχει
ενταχθεί
στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία 2014-2020», άξονας προτεραιότητας 1
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ», με βάση την απόφαση
ένταξης με αρ. πρωτ. 2610/971/A2/06-06-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία» (ΑΔΑ: 6ΣΩ5465ΧΙ8-619) και έχει λάβει
κωδικό MIS 5003300.
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II.2)

Περιγραφή:

II.2.1)

Τίτλος: «Προμήθεια εκτυπωτών και σαρωτών για τις ανάγκες της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.».

II.2.2)

Τόπος εκτέλεσης: Ο τόπος υλοποίησης του έργου της παρούσας είναι οι εγκαταστάσεις
Αναθέτουσας Αρχής.

II.2.3)

Περιγραφή της σύμβασης: Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια εκτυπωτών και σαρωτών, τα
οποία συγχρηματοδοτούνται από τα έργα ΟΠΥΓΕΚ και ΔΙΠΥΝ. Η παρούσα σύμβαση κρίνεται
αναγκαία προκειμένου να γίνει μία οικονομικότερη αξιοποίηση των εκτυπωτικών πόρων που θα
χρησιμοποιηθούν για τα παραπάνω έργα με την προμήθεια δικτυακών εκτυπωτών και σαρωτών,
τα οποία θα τοποθετηθούν σε κεντρικές θέσεις για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών μονάδων.
Με τον τρόπο αυτό η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. θα αποκτήσει μία ομοιογένεια τόσο στη δημιουργία σαρωμένων
εγγράφων, όσο και στην εκτύπωσή τους και θα σταματήσει η αναχρονιστική διαδικασία των
ατομικών εκτυπώσεων και σαρώσεων η οποία είναι αρκετά δαπανηρή αλλά και αντιπαραγωγική.
Επιπλέον προβλέπεται η προμήθεια ενός εκτυπωτή – πολυμηχανήματος για εκτυπώσεις μεγάλου
όγκου. Τέλος, προβλέπεται η υποστήριξη των χρηστών της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. σε χαρτογραφικές
εφαρμογές με την προμήθεια δύο σαρωτών, για μεγέθη A0 και Α3, αντιστοίχως, και ενός
εκτυπωτή – Plotter μεγέθους Α0.

II.2.4)

Κριτήρια ανάθεσης

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
της τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα του διαγωνισμού.
II.2.5)

Διάρκεια σύμβασης

Διάρκεια σε μήνες: τρεις (3)
II.2.6)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ
II.2.7)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ΟΧΙ
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)

Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1)

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα στο αντικείμενο της παρούσας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία
στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την
έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Ειδικότερα απαιτείται :
Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο για το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους (νομικά πρόσωπα) ή για
το επάγγελμά τους (φυσικά πρόσωπα) Επιμελητήριο ή επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που τηρείται
στο κράτος εγκατάστασής τους.
III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά
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τις τελευταίες τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις κατ’ ελάχιστον ίσο με την
εκτιμώμενη αξία των τμημάτων για τα οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον, εκτός Φ.Π.Α..
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα τμήματα, ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών
κατά τις τελευταίες τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον ίσος με
την εκτιμώμενη αξία όλων των τμημάτων για τα οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον αθροιστικά. Στην
περίπτωση που δεν πληρείται η παρούσα απαίτηση ο οικονομικός φορέας θα αποκλείεται από όλα τα
τμήματα για τα οποία υπέβαλε προσφορά.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ασκεί οικονομική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα μικρότερο
των τελευταίων τριών (3) κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων, τότε θα πρέπει ο μέσος ετήσιος γενικός
κύκλος εργασιών του, κατά τις διαχειριστικές χρήσεις που δραστηριοποιείται, να είναι κατ’ ελάχιστον ίσος
με την εκτιμώμενη αξία των τμημάτων για τα οποία εκδηλώνει ενδιαφέρον.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά
από ένα ή περισσότερα μέλη της ένωσης.
III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2019 έως και
σήμερα), να έχουν εκτελέσει τρεις (3) συμβάσεις προμήθειας, παρόμοιου τύπου με το
αντικείμενο του τμήματος για το οποίο εκδηλώνεται ενδιαφέρον, με προϋπολογισμό που να
ανέρχεται συνολικά και των τριών συμβάσεων ποσοστό 200% της εκτιμώμενης αξίας του
συγκεκριμένου τμήματος, εκτός Φ.Π.Α..
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα τμήματα, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν
εκτελέσει τρεις (3) συμβάσεις προμήθειας, παρόμοιου τύπου με το αντικείμενο κάθε τμήματος και με
προϋπολογισμό που να ανέρχεται συνολικά και των τριών συμβάσεων ποσοστό 200% της εκτιμώμενης
αξίας κάθε τμήματος.
Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή σε περισσότερα τμήματα οι οικονομικοί φορείς μπορούν να
επικαλούνται την ίδια σύμβαση αρκεί αυτή: α) να έχει αντικείμενο παρόμοιου τύπου με το αντικείμενο
κάθε τμήματος στο οποίο αφορά, β) ο προϋπολογισμός αυτής που αντιστοιχεί στο αντικείμενο κάθε
τμήματος να καλύπτει την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος και γ) ο συνολικός προϋπολογισμός αυτής να
καλύπτει αθροιστικά την εκτιμώμενη αξία των τμημάτων στα οποία αφορά.
Σημειώνεται ότι για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή θα
λαμβάνει υπόψη της στοιχεία για συμβάσεις που εκτελέστηκαν και προ των τελευταίων (3) ετών από το
(2019 – έως και σήμερα).
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του έργου, εφόσον ο
αποδέκτης των υπηρεσιών ήταν δημόσιος φορέας που υπαγόταν στις διατάξεις του ενωσιακού και εθνικού
δικαίου για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, ή η ημερομηνία της βεβαίωσης ή του σχετικού τιμολογίου
σε κάθε άλλη περίπτωση.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά
από ένα ή περισσότερα μέλη της ένωσης.
III.1.4) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να υποβάλουν (επί ποινή
αποκλεισμού) τα κάτωθι αναφερόμενα Πιστοποιητικά:


ISO 9001:2015 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (σύμφωνα µε το διεθνές πρότυπο ή άλλο
ισοδύναμο, στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης σύμβασης).



ISO 14001:2015 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (σύμφωνα µε το διεθνές πρότυπο ή
άλλο ισοδύναμο, στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης σύμβασης).



ISO 27001:2013 – Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Πληροφοριών (σύμφωνα µε το
διεθνές πρότυπο ή άλλο ισοδύναμο, στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης σύμβασης).



ISO 27701:2019 – Σύστημα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (σύμφωνα µε το διεθνές
πρότυπο ή άλλο ισοδύναμο, στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης σύμβασης).



ISO 45001:2018 – Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (σύμφωνα µε το
διεθνές πρότυπο ή άλλο ισοδύναμο, στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης σύμβασης).
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Τα ως άνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή από
διεθνώς διαπιστευμένο φορέα, έως (30) τριάντα ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς.


ΕΜΠΑ – Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών για την Ανακύκλωση
Συσκευών

Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση απαιτείται να
καλύπτεται για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση/κοινοπραξία.
Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)

Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ, κάτω των
ορίων με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής
(χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα του διαγωνισμού.
Ν. 4412/2016).
IV.1.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 18.07.2022, Τοπική ώρα: 10:00

IV.1.3)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.1.4)

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

IV.1.5)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 18.07.2022, Τοπική ώρα: 12:00

Τμήμα V: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)

Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: OXI

VI.2)

Συμπληρωματικές πληροφορίες: Όπως Τεύχος Διακήρυξης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΥΤΗΣ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ, M.SC
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