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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “INVALOR 101 – A NETWORK FOR JOINT
VALORIZATION OF MATERIAL FLOWS IN TOURIST AREAS” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-B, BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “INVALOR
101 – ANETWORKFORJOINTVALORIZATIONOFMATERIALFLOWSINTOURISTAREAS” ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREGV-B, BALKANMEDITERRANEAN 2014-2020, ΣΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΣ.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 159.900,00€ (Καθαρή
αξία: 128.951,61 € + ΦΠΑ 24 % ποσού ύψους 30.948,39€).
Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Interreg V-B, Balkan Mediterranean
2014-2020», βάσει της υπ’ αριθ. BMP1/2-2/2131/2017 σύμβασης επιδότησης που έχει
υπογραφεί στις 28/06/2019 μεταξύ της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος «Interreg
V-B, Balkan Mediterranean 2014-2020» και του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πατρών, ως κύριος δικαιούχος του έργου Invalor 101 (Project No 2131).
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια πιλοτικής μονάδας η οποία θα αξιοποιεί το
γυαλί, με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων δομικών υλικών χρησιμοποιώντας την
τεχνολογία του γεωπολυμερισμού.
Η πιλοτική μονάδα θα έχει τη μορφή κινητού εξοπλισμού ο οποίος θα ανήκει ιδιοκτησιακά
στο Δήμο Μεγαρέων και θα εγκατασταθεί σε χώρο που ανήκει στο Δήμο Μεγαρέων. Η
πιλοτική μονάδα θα τροφοδοτείται με απόβλητα από γυαλί και κατόπιν ανάμειξης τους με
ειδικά διαλύματα, θα παράγονται δομικά προϊόντα. Το γυαλί θα συλλέγεται από
κατάλληλους κάδους κατά τους θερινούς μήνες, που υπάρχει αύξηση της ροής του
συγκεκριμένου αποβλήτου και θα αποθηκεύεται προσωρινά σε διαθέσιμους χώρους, έως
τη στιγμή που θα λάβει χώρα η αξιοποίηση και παραγωγή των δομικών προϊόντων.
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Η πιλοτική μονάδα θα μεταφέρεται εύκολα και με χαμηλό κόστος και θα επεξεργάζεται τα
απόβλητα σε μήνες εκτός θερινής αιχμής, καθιστώντας δυνατό το να την μοιράζονται τα
μέλη του δικτύου. Η μονάδα θα λειτουργεί ως στοιχείο επίδειξης της τεχνολογίας και των
δυνατοτήτων της για τους πολίτες του δήμου και τους κοντινούς δήμους.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
42914000 – 6: Εξοπλισμός Ανακύκλωσης
42641400 – 5: Εργαλειομηχανές για την κατεργασία υάλου
44613800 – 8: Κάδοι αποβλήτων

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 13/07/2020 ώρα 12:00.μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 17/07/2020
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.π.μ.
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
στη διεύθυνση (URL) www.megara.gr .
Η Προκήρυξη θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016 και επιπλέον, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016
[δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών-προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω
προβλεπόμενο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή,
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται
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αντίστοιχα στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr .
Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις
που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν
από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την παραλαβή των Προσφορών.
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