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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:213983-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Φυσικό αέριο
2021/S 084-213983

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης
Ταχ. διεύθυνση: Πατρ. Γρηγορίου Ε' 12
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 561 23
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d.liapaki@ampelokipi-menemeni.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2313313644/+30 2313313641
Φαξ:  +30 2313313625
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ampelokipi-menemeni.gr

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί - Κ.Α.Π.Η.
Ταχ. διεύθυνση: Πατρ. Γρηγορίου Ε' 12
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 561 23
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.kapi@ampelokipi-menemeni.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2313313632
Φαξ:  +30 2313313630
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ampelokipi-menemeni.gr

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
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Επίσημη επωνυμία: Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση
Ταχ. διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 59
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 561 23
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: depkaa@otenet.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2310727210
Φαξ:  +30 2310556463
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ampelokipi-menemeni.gr

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ταχ. διεύθυνση: Πατρ. Γρηγορίου Ε' 12
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 561 23
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: paideia@ampelokipi-menemeni.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2313313672/+30 2313313670
Φαξ:  +30 2310729654
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ampelokipi-menemeni.gr

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ταχ. διεύθυνση: Πατρ. Γρηγορίου Ε' 12
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 561 23
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: paideia@ampelokipi-menemeni.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2313313672/+30 2313313670
Φαξ:  +30 2310729654
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ampelokipi-menemeni.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.ampelokipi-menemeni.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
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I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια φυσικού αερίου για τον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης και τα νομικά πρόσωπά του.
Αριθμός αναφοράς: 562/21

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09123000 Φυσικό αέριο

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια φυσικού αερίου.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 901 524.91 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα μόνο τμήμα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια φυσικού αερίου για τον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09123000 Φυσικό αέριο

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φυσικό αέριο για τον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 422 239.82 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Δικαίωμα προαίρεσης 30 %, το οποίο αφορά σε ποσό 97 439,96 EUR, και αφορά είτε σε νέες συνδέσεις κτιρίων 
που δεν διαθέτουν μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού συσκευές (λέβητας, κουζίνες κ.λπ.) κατανάλωσης φυσικού 
αερίου ή κτιρίων με σύνδεση φυσικού αερίου που έρχονται στην κατοχή του Δήμου ή σε νομικό πρόσωπο για 
οποιονδήποτε λόγο είτε αφορά σε περίοδο όπου έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις της κύριας σύμβασης, αλλά 
για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση (π.χ. υπάρχουν προσφυγές στον διαγωνισμό που θα 
προκηρυχθεί εκείνη την περίοδο).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια φυσικού αερίου για το Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.).
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09123000 Φυσικό αέριο

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φυσικό αέριο για το Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 19 500.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Δικαίωμα προαίρεσης 30 %, το οποίο αφορά σε ποσό 4 500,00, και αφορά είτε σε νέες συνδέσεις κτιρίων που 
δεν διαθέτουν μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού συσκευές (λέβητας, κουζίνες κ.λπ.) κατανάλωσης φυσικού 
αερίου ή κτιρίων με σύνδεση φυσικού αερίου που έρχονται στην κατοχή του Δήμου ή σε νομικό πρόσωπο για 
οποιονδήποτε λόγο είτε αφορά σε περίοδο όπου έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις της κύριας σύμβασης, αλλά 
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για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση (π.χ. υπάρχουν προσφυγές στον διαγωνισμό που θα 
προκηρυχθεί εκείνη την περίοδο).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φυσικό αέριο για το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί - Κ.Α.Π.Η..
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09123000 Φυσικό αέριο

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φυσικό αέριο για το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί - Κ.Α.Π.Η.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 35 052.52 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Δικαίωμα προαίρεσης 30 %, το οποίο αφορά σε ποσό 8 089,04 EUR, και αφορά είτε σε νέες συνδέσεις κτιρίων 
που δεν διαθέτουν μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού συσκευές (λέβητας, κουζίνες κ.λπ.) κατανάλωσης φυσικού 
αερίου ή κτιρίων με σύνδεση φυσικού αερίου που έρχονται στην κατοχή του Δήμου ή σε νομικό πρόσωπο για 
οποιονδήποτε λόγο είτε αφορά σε περίοδο όπου έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις της κύριας σύμβασης, αλλά 
για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση (π.χ. υπάρχουν προσφυγές στον διαγωνισμό που θα 
προκηρυχθεί εκείνη την περίοδο).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή
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II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια φυσικού αερίου για το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09123000 Φυσικό αέριο

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φυσικό αέριο για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 223 446.89 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Δικαίωμα προαίρεσης 30 %, το οποίο αφορά σε ποσό 51 564,67 EUR, και αφορά είτε σε νέες συνδέσεις κτιρίων 
που δεν διαθέτουν μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού συσκευές (λέβητας, κουζίνες κ.λπ.) κατανάλωσης φυσικού 
αερίου ή κτιρίων με σύνδεση φυσικού αερίου που έρχονται στην κατοχή του Δήμου ή σε νομικό πρόσωπο για 
οποιονδήποτε λόγο είτε αφορά σε περίοδο όπου έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις της κύριας σύμβασης, αλλά 
για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση (π.χ. υπάρχουν προσφυγές στον διαγωνισμό που θα 
προκηρυχθεί εκείνη την περίοδο).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια φυσικού αερίου για το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09123000 Φυσικό αέριο

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φυσικό αέριο για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 201 285.68 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Δικαίωμα προαίρεσης 30 %, το οποίο αφορά σε ποσό 46 450,54 EUR, και αφορά είτε σε νέες συνδέσεις κτιρίων 
που δεν διαθέτουν μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού συσκευές (λέβητας, κουζίνες κ.λπ.) κατανάλωσης φυσικού 
αερίου ή κτιρίων με σύνδεση φυσικού αερίου που έρχονται στην κατοχή του Δήμου ή σε νομικό πρόσωπο για 
οποιονδήποτε λόγο είτε αφορά σε περίοδο όπου έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις της κύριας σύμβασης, αλλά 
για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση (π.χ. υπάρχουν προσφυγές στον διαγωνισμό που θα 
προκηρυχθεί εκείνη την περίοδο).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.
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.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα 
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διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 31/05/2021
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 04/06/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
— ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά» τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες μετά από την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00,
— ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα 
ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:
2 έτη.

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
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Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά 
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
26/04/2021
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