
                                                                             

                                                                               
 

 

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  

Η Περιφζρεια τ. Ελλάδοσ-Περιφερειακι Ενότθτα Βοιωτίασ προκθρφςςει Ηλεκτρονικό Διεκνι Ανοικτό  
διαγωνιςμό για τθν παροχι υπθρεςιϊν: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΡΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΤ ΠΕΔΙΟΤ» (CPV 63721300-2) για δφο (2) ζτη 2022-2024, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 638.570,15€ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεςθσ) με κριτιριο κατακφρωςθσ  τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τιμισ. 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι Περιφζρεια τερεάσ Ελλάδασ – 
Περιφερειακι Ενότθτα Βοιωτίασ.   
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: 1) φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων 
οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) κράτοσ-
μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, 
ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ 
ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ 
που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.2.Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ 
οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρον.   
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr, του ΕΗΔΗ,[145804], μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, 
ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 
του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν 
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που 
αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ 
εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)», εφεξισ 
«Κ.Τ.Α. ΕΗΔΗ Προμικειεσ και Τπθρεςίεσ» 

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών:  
τισ 12/1/2022  ημζρα Σετάρτη και ώρα 23:59:59 

 Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορών:  
  τισ 18-1-2022 θμζρα Σρίτη  και  ϊρα 10:00π.μ.   
 Εγγφηςη ςυμμετοχήσ: Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 

κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 
ποςοςτοφ 1% επί τθσ προχπολογιςκείςθσ από τθν υπθρεςία δαπάνθσ, χωρίσ τον αναλογοφντα ΦΠΑ και 
χωρίσ τθν προαίρεςθ (ποςοφ 4.849,76€).  

 Οι διαγωνιηόμενοι για τθ ςυμμετοχι τουσ υποβάλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ)  
Δθμοςιεφςεισ: Η Διακιρυξθ ζχει ςταλκεί για δθμοςίευςθ α) ςτισ 8-12-2021 ςτθν υπθρεςία Εκδόςεων τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. β)Σο ςυνολικό κείμενο ςτισ διακιρυξθσ αναρτικθκε ςτο ΚΗΜΔΗ ςτισ 10/12/2021 (ΑΔΑΜ: 
21PROC009717668), γ) θ περίλθψθ τθσ ςτθν ΔΙΑΤΓΕΙΑ, και ςτον ελλθνικό τφπο δ) ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Π.τ.Ε. ςτθ 
Διεφκυνςθ: http:// www.pste.gov.gr και ε) ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ ΠΕΒ 
Σα αιτιματα για ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ – διευκρινίςεισ επί των εγγράφων του διαγωνιςμοφ (διακιρυξθ 
κ.λπ.) υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του Διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr) του Ε..Η.ΔΗ.. 
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