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ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
1. Ο Γήκαξρνο Δξκηνλίδαο πξνθεξχζζεη δεκφζην αλνηθηφ δηεζλή ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ γηα
ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ-σλ πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο:«ΓΙΑΘΔΗ ΠΡΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ
ΠΡΟ-ΓΙΑΛΔΓΜΔΝΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ»,(CPV:90510000-5)
πξνυπνινγηζκνχ 424.487,76 € κε Φ.Π.Α., κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
Ν.3852/2010, Π.Γ.60/2007, Ν.3463/06 «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο», Π.Γ.28/80,
Ν.4281/2014. Η δεκνπξαηνχκελε ππεξεζία ζπλίζηαηαη ζηηο δχν θάησζη δηαθξηηέο Οκάδεο
Δξγαζηψλ:
Ομάδα Α: Παξαιαβή, Πξνζσξηλή Δλαπφζεζε, Μεηαθνξά θαη Δπεμεξγαζία Πξν-Γηαιεγκέλσλ
Βηναπνδνκήζηκσλ Αζηηθψλ Απνβιήησλ θαη Πξνζσξηλή Δλαπφζεζε Τπνιείκκαηνο
Δπεμεξγαζίαο, γηα 3.428tn Βηναπνδνκήζηκσλ Αζηηθψλ Απνβιήησλ θαη
Ομάδα Β: Παξαιαβή, Πξνζσξηλή Δλαπφζεζε, Μεηαθνξά θαη Δπεμεξγαζία Πξν- Γηαιεγκέλσλ
Αζηηθψλ Απνβιήησλ Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ Με πζθεπαζηψλ θαη Πξνζσξηλή Δλαπφζεζε
Τπνιείκκαηνο Δπεμεξγαζίαο, γηα 2.500tn Απνβιήησλ Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ Με
πζθεπαζηψλ.
Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Οκάδαο Α ή ηεο Οκάδαο Β ή
γηα ην ζχλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ δχν Οκάδσλ θαη φρη γηα κέξνο απηψλ.
2. Οη αλά Οκάδα ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη εμαληιήζεσο ησλ αλά
Οκάδα πνζνηήησλ απνξξηκκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα δηαηεζνχλ πξνο επεμεξγαζία (3.428tn γηα
ηελ Οκάδα Α θαη 2.500 tn γηα ηελ Οκάδα Β). Απηφ εθηηκάηαη φηη ζα ζπληειεζηεί κέζα ζε
ρξνληθφ δηάζηεκα πεξίπνπ 310 εκεξψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην παξαπάλσ ρξνληθφ
δηάζηεκα ησλ 310 εκεξψλ παξέιζεη ρσξίο λα έρνπλ εμαληιεζεί νη παξαπάλσ αλαγξαθφκελεο
αλά Οκάδα εξγαζηψλ πνζφηεηεο, (γηα ηελ κία εθ ησλ δχν ή θαη ηηο δχν Οκάδεο), ηφηε ην
ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα ησλ 310 εκεξψλ δχλαηαη λα παξαηαζεί (γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε Οκάδα ή
θαη γηα ηηο δχν Οκάδεο αληίζηνηρα) φρη φκσο πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
δελ ζα ππάξμεη νηθνλνκηθή ππέξβαζε.
3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ειεθηξνληθά κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ:16-3-2015
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 30-3-2015 θαη ψξα 15:00
Ηκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ: 31-3-2015 θαη ψξα 10:00.
Σν πιήξεο ζψκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη ε ππ΄αξίζκ. 1/2015 Σερληθή
Μειέηε ζηελ νπνία γίλεηαη ε νηθνλνκνηερληθή ηεθκεξίσζε ηεο δεκνπξαηνχκελεο ππεξεζίαο,
ζα αλαξηεζνχλ
ζε
ειεθηξνληθή κνξθή (.pdf) ζηελ δηαδηθηπαθή
δηεχζπλζε
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο
(www.dimosermionidas.gr), ελψ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν
http://et.diavgeia.gov.gr/.
Η δηαθήξπμε εζηάιε ζην Έληππν Δπξσπατθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ γηα δεκνζίεπζε ζηηο
9-2-2015 θαη έιαβε θσδηθφ αξηζκφ 2015-018390 (e-Notices).

4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηo δηαγσληζκφ παξέρεηαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο
εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ζπλεηαηξηζκνχο, ελψζεηο παξφρσλ ή θνηλνπξαμίεο πνπ
ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, πνπ είηε απηνηειψο είηε ελ ζπκπξάμεη, ζα πξέπεη λα
λνκηκνπνηνχληαη λα εθηεινχλ ηηο δεκνπξαηνχκελεο ππεξεζίεο θαη λα δηαζέηνπλ ηνλ εμνπιηζκφ,
ηελ ηερλνγλσζία, ηελ θεξεγγπφηεηα θαη ηελ εκπεηξία, πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαιπηηθή
δηαθήξπμε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο.
Οη αλσηέξσ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε
αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα
(Δ..Η.ΓΗ.. δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ ζρεηηθή
δηαδηθαζία εγγξαθήο. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζηελ Διιεληθή
Γιψζζα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε Γιψζζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλνδεπφκελεο απφ
επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα.
5. Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξνζθνκίζνπλ Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν
ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην
πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ,
θαζψο θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 ηεο Αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο.
6. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο
θακηά αιιαγή ή αλαζεψξεζε ή αλαπξνζαξκνγή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εθαηφλ είθνζη (120)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. Σν ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα άξρεηαη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ο Γήκνο Δξκηνλίδαο κπνξεί, εάλ
παξαζηεί αλάγθε λα δεηήζεη παξάηαζε ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11
ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο.
7. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ για προζθορά ποσ θα αθορά ζηην Ομάδα Α
νξίδεηαη ζε 3.702,24 €, ελψ γηα πξνζθνξά πνπ ζα αθνξά ζηελ Ομάδα Β ορίζεηαι ζε
3.200,00 € (πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζεο αλά Οκάδα δαπάλεο, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α.),
ζα απεπζχλεηαη ζην Γήκν Δξκηνλίδαο θαη ζα πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο κεηά
ηελ ιήμε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ν πάξνρνο ή
νη πάξνρνη ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ζα θιεζνχλ λα θαηαζέζνπλ θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ρξεκαηηθφ πνζφ 5 % επί ηεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο (ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ αλά Οκάδα) ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν
Φ.Π.Α.
8. Δλζηάζεηο-πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο αλαιπηηθήο
δηαθήξπμεο.
9. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ ειεθηξνληθά θαη εκπξφζεζκα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηνπ παξφληνο
δηαγσληζκνχ, απηέο παξέρνληαη επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην
δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα ηειέθσλα 2754360024 &
2754360010, Βαζίλης Παζιαλής, Αικαηερίνη Δλεσθερίοσ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ψξεο.

Ο Γήκαξρνο Δξκηνλίδαο
Γεκήηξηνο θπξήο

