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∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ»
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Ε∆ΡΑ: ΚΑΛΠΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 44004, ΚΑΛΠΑΚΙ
ΥΠΟΨΗ: ΤΑΓΚΑ ∆ΡΟΣΟΥΛΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2653 3 60119 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ (FAX): 2653 3 60103
2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Όπως στο 1.
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες αποκοµιδής, µεταφοράς και διάθεσης των απορριµµάτων όλων
των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Πωγωνίου µε δική του ευθύνη και δαπάνες σε χώρο νόµιµης
διάθεσης ή επεξεργασίας στερεών αστικών απορριµµάτων.
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η εργολαβική ανάθεση της αποκοµιδής, µεταφοράς και διάθεσης
των απορριµµάτων συγκεκριµένων ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Πωγωνίου, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις. Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και επιχειρήσεις
που ασκούν στην Ελλάδα το επάγγελµα του εργολάβου καθαριότητας και διαθέτουν την τεχνική
ικανότητα να παρέχουν τις ζητούµενες υπηρεσίες οι οποίες εκτιµώνται βάσει της τεχνογνωσίας,
της αποτελεσµατικότητας, της εµπειρίας και της αξιοπιστίας, ώστε να είναι δυνατή η αποκοµιδή
από όλα ανεξαιρέτως τα σηµεία, όπως αυτά θα υποδειχθούν από τους υπεύθυνους του ∆ήµου. Ως
διάρκεια της σύµβασης ορίζεται το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και
για ένα χρόνο.
Ο προϋπολογισµός της σύµβασης ανέρχεται σε : 185.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
5. ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Ανοικτός µειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε
ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (επί της προϋπολογιζόµενης δαπάνης) και κριτήριο κατακύρωσης
την χαµηλότερη προσφορά (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).
6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα αποστέλλονται ή θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Πωγωνίου µέχρι
την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού ή ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού την ηµέρα
διεξαγωγής του διαγωνισµού, ήτοι 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.µ.
7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόµενο εγγύηση
συµµετοχής υπό µορφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης, που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε
χώρα - µέλος της EE (µε επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά), ύψους 2% επί του προϋπολογισµού
της προκήρυξης εκτός ΦΠΑ ήτοι ποσού τριών χιλιάδων οκτώ ευρώ και δεκατριών τριών λεπτών
(3.008,13€). Η εγγυητική επιστολή θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών.
8. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Η σύµβαση χρηµατοδοτείται από ∆ηµοτικούς Πόρους µε εγγραφή στο Προϋπολογισµό του ∆ήµου
Πωγωνίου έτους 2014 .

9. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για τέσσερις (4) µήνες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
10.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στις εφηµερίδες είναι η 28-05-2014
Ο ∆ήµαρχος Πωγωνίου

Κωνσταντίνος Καψάλης

