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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ΄αριθμ. 2/2021
Η «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-Ανώνυμη Εταιρεία - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
που εδρεύει στην οδό Ομήρου & Μαιζώνος 50- Καλαμάτα ΤΚ 24132, με κύρια δραστηριότητα την
ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την εν γένει παροχή υπηρεσιών που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής προκηρύσσει τον υπ΄αριθ. 2/2021 ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη σχέση
ποιότητας – τιμής, για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο:
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών, Δημιουργία δομής ελέγχου και
Ανάπτυξη Μηχανισμού Επιτήρησης και Επαγρύπνησης από τον Ιό του Δυτικού Νείλου, στη
Περιφέρεια Πελοποννήσου» για τα έτη 2021, με κωδικούς CPV.90670000-4: «Υπηρεσίες
απολύμανσης και εξολόθρευσης σε αστικές και αγροτικές περιοχές», CPV 90922000-6 : «Υπηρεσίες
καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων», CPV 73111000-3 «Υπηρεσίες εργαστηριακών ερευνών», CPV
60441000-1: «Υπηρεσίες αεροψεκασμών», CPV 71900000-7 «Εργαστηριακές υπηρεσίες», CPV
85200000-1 «Κτηνιατρικές υπηρεσίες», CPV 85121000-3 «Ιατρικές υπηρεσίες».
Η εν λόγω σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων, δεν υποδιαιρείται σε
τμήματα ενώ δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται
στο ποσό των 7.786.556,00 Ευρώ (επτά εκατομμύριων επτακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων
πεντακοσίων πενήντα έξι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:
6.279.480,65€- ΦΠΑ: 1.507.075,35 €), και δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης ή ανανέωσης. Η
διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι και τις 30/11/2022. Για τη συμμετοχή
στον διαγωνισμό και κατακύρωση προβλέπονται εγγύησης συμμετοχής ποσού ίσου με το 2% της
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπ. ΦΠΑ, και εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το
4% της συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπ. ΦΠΑ που εκδίδονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην προκήρυξη. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια
Πελοποννήσου από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Κωδικός έργου:
2020ΕΠ52600001. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, ανάλογα με την
πορεία υλοποίησης του έργου. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά
Πρόσωπα, ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί,
έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό
της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε, και οφείλουν: α) να είναι εγγεγραμμένα σε σχετικό Επιμελητήριο είτε
σε άλλο αντίστοιχο επαγγελματικό ή και εμπορικό μητρώο, β) να πληρούν τις προϋποθέσεις
χρηματοοικονομικής ικανότητες και γ) να πληρούν τις προϋποθέσεις τεχνικής ικανότητας σύμφωνα με
τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. Οι ενώσεις ή/και κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Διακήρυξη γι’ αυτές. Οι
προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά τους, να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης/Προμήθειας
καθώς και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Οι οικονομικοί φορείς έχουν άμεση
πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, και του διαδικτυακού
τόπου της Αναθέτουσας Αρχής http://www.anmess.gr Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών
είναι η 20/7/2021, ώρα 12:00, και η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Η ελάχιστη
απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς είναι δέκα (10) μήνες από την επόμενη της

διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ την
26/07/2021 και ώρα 12:00 στον διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr από τα αρμοδίως
πιστοποιημένα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής στο σύστημα. Μετά την αποσφράγιση τα έγγραφα των
προσφορών θα είναι διαθέσιμα στους οικονομικούς φορείς στον ως άνω διαδικτυακό τόπο. Οι
διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης σύμβασης διέπονται από
τον Ν 4412/2016 όπως ισχύει κάθε φορά και υποβάλλονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη Διακήρυξη. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής, διαμεσολάβησης, την
υποβολή προσφυγών, είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.: 15/06/2021, ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:
16/06/2021 ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στο www.anmess.gr 16/06/2021, ημερομηνία
ανάρτησης της Διακήρυξης στο www.promitheus.gov.gr : 16/06/2021 Α/α συστήματος στο
ΕΣΗΔΗΣ:134352.
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