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ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ
ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΧΓΧΝΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ
ΓΗΜΟΤ ΠΧΓΧΝΙΟΤ»
1. ΔΠΧΝΤΜΙΑ- ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ:
ΔΗΜΟ ΠΧΓΧΝΙΟΤ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΠΑΚΙ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ, 44004, ΚΑΛΠΑΚΙ
ΤΠΟΦΗ: θ. ηάκνπ Υξήζηνπ
ΣΗΛΕΦΧΝΟ: 2653 3 60128 ΣΗΛΕΟΜΟΙΟΣΤΠΙΑ (FAX): 2653 3 60125
2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ, ΠΑΡΟΥΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ:
Όπσο ζην 1.
3. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ο αλάδνρνο ζα εθηειεί ηηο εξγαζίεο απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ όισλ
ησλ Δεκνηηθώλ Ελνηήησλ ηνπ Δήκνπ Πσγσλίνπ κε δηθή ηνπ επζύλε θαη δαπάλεο ζε ρώξν λόκηκεο
δηάζεζεο ή επεμεξγαζίαο ζηεξεώλ αζηηθώλ απνξξηκκάησλ.
4. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ - ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ
ΤΜΒΑΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε εξγνιαβηθή αλάζεζε ηεο απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο
ησλ απνξξηκκάησλ ζπγθεθξηκέλσλ Δεκνηηθώλ Ελνηήησλ ηνπ Δήκνπ Πσγσλίνπ, ζύκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο. ηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί θπζηθά πξόζσπα, εηαηξείεο θαη επηρεηξήζεηο
πνπ αζθνύλ ζηελ Ειιάδα ην επάγγεικα ηνπ εξγνιάβνπ θαζαξηόηεηαο θαη δηαζέηνπλ ηελ ηερληθή
ηθαλόηεηα λα παξέρνπλ ηηο δεηνύκελεο ππεξεζίεο νη νπνίεο εθηηκώληαη βάζεη ηεο ηερλνγλσζίαο,
ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε απνθνκηδή
από όια αλεμαηξέησο ηα ζεκεία, όπσο απηά ζα ππνδεηρζνύλ από ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ Δήκνπ. Χς
διάρκεια ηες ζύμβαζες ορίδεηαι ηο τρονικό διάζηεμα από ηεν σπογραθή ηες ζύμβαζες και
για ένα τρόνο.
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζε : 190.000,00 € ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ Φ.Π.Α.
5. ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
Ανοικηός μειοδοηικός διαγωνιζμός κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε εληαίν πνζνζηό έθπησζεο ζε
αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηό (επί ηεο πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο) θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο
ηελ ρακειόηεξε πξνζθνξά (κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο).
6. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ζα απνζηέιινληαη ή ζα ππνβάιινληαη ζην πξσηόθνιιν ηνπ Δήκνπ Πσγσλίνπ κέρξη
ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ ή ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ ηελ εκέξα
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ, ήηοι Σρίηε 03 / 04 / 2012 και ώρα 11:00 π.μ.
7. ΔΓΓΤΗΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα θαηαηεζεί από θάζε δηαγσληδόκελν εγγύεζε
ζπκκεηνρήο ππό κνξθή εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηξαπέδεο, πνπ ιεηηνπξγεί λόκηκα ζηελ Ειιάδα ή ζε
ρώξα - κέινο ηεο EE (κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Ειιεληθά), ύςνπο 2% επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
ηεο πξνθήξπμεο εθηόο ΦΠΑ ήηνη πνζνύ ηξηώλ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ εμήληα δύν επξώ θαη νγδόληα
ηξηώλ ιεπηώλ (3.362,83€). Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζα έρεη δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4)
κελώλ.
8. ΣΡΟΠΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ
Η ζύκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη από Δεκνηηθνύο Πόξνπο κε εγγξαθή ζην Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Δήκνπ
Πσγσλίνπ έηνπο 2012 .

9. ΙΥΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηέζζεξηο (4) κήλεο κεηά ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.
10.
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΟΛΗ
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΓΙΑ
ΓΗΜΟΙΔΤΗ
Η εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ζηηο εθεκεξίδεο είλαη ε 21 / 03 / 2012.
Ο Δήμαρτος Πωγωνίοσ

Κωνσταντίνος Καψάλης

