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Πεπίλητη Πποκήπςξηρ
Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) πποκηπωζζει ππψσειπο διαγυνιζμψ με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και καλεί ηοςρ
ενδιαθεπψμενοςρ να ςποβάλοςν Φάκελο Πποζθοπάρ για ηην ανάδειξη ενψρ αναδψσος για ηο ζωνολο ηος ςποέπγος:
«Ππομήθεια Ένηςπος Τλικοω Δςαιζθηηοποίηζηρ /Δνημέπυζηρ» ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηηρ Ππάξηρ με ηίηλο:
«Δπάζειρ Διαλογήρ & Ανακωκλυζηρ παπαγψμενυν Αποππιμμάηυν – Σςλλογή Πψπηα-Πψπηα», κυδ. Ππάξηρ (ΟΠΣ):
302910, ψπυρ αςηψ αναλςηικά αναθέπεηαι ζηη Μελέηη Τεσνικϊν Πποδιαγπαθϊν ηηρ Υπηπεζίαρ πος αποηελεί
αναπψζπαζηο μέπορ ηηρ Πποκήπςξηρ, πποχπολογιζμοω 12.100,00 € πλέον ΦΠΑ 23%, ήηοι 2.783,00€, πος
σπημαηοδοηείηαι απψ ηο Δ.Π. Κπήηηρ και Νήζυν Αιγαίος 2007-2013 ηο οποίο ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο Εςπυπαφκψ
Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και εθνικοωρ πψποςρ.
Ο Γιαγυνιζμψρ θα διενεπγηθεί ζηα γπαθεία ηηρ ΓΔΓΙΑ Α.Δ. (ΟΣΑ), Γπηγοπίος Δ’ 50, 4ορ ψποθορ, Σ.Κ. 73135,
Υανιά, ζηιρ 14/04/2011, ημέπα Πέμπηη, ϊπα 11.00 π.μ. (ϊπα λήξηρ ςποβολήρ πποζθοπϊν). Κπιηήπιο ανάθεζηρ
ηηρ ζωμβαζηρ είναι η πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά, καηά ηην έννοια ηος άπθπος 20, παπ.
2β ηος Π.Δ. 118/2007, εθψζον πληποωνηαι οι ψποι και οι πποχποθέζειρ ηυν ζςμβαηικϊν Τεςσϊν ηος Διαγυνιζμοω.
Σηο διαγυνιζμψ δικαιοωηαι να ζςμμεηάζσει κάθε θςζικψ ή νομικψ ππψζυπο, καθϊρ και Ενϊζειρ θςζικϊν ή νομικϊν
πποζϊπυν ή Κοινοππαξίερ, πος λειηοςπγοων νψμιμα ζηην Ελλάδα ή ζε άλλο κπάηορ - μέλορ ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ
ή ηος Εςπυπαφκοω Οικονομικοω Φϊπος (ΕΟΦ) ή ζε ηπίηερ σϊπερ, πος έσοςν ςπογπάτει ηη Σςμθυνία Δημοζίυν
Σςμβάζευν (Σ.Δ.Σ.) ηος Παγκψζμιος Οπγανιζμοω Εμποπίος (ΠΟΕ), η οποία κςπϊθηκε με ηο νψμο 2513/1997, πος
δπαζηηπιοποιείηαι νψμιμα ζηην Ελλάδα ή ζηο εξυηεπικψ και έσει υρ ανηικείμενο δπαζηηπιψηηηαρ ηην εκηωπυζη,
διαθήμιζη ή άλλερ ζςναθείρ δπαζηηπιψηηηερ πποβολήρ και επικοινυνίαρ ζσεηικϊν με ηο πεπιεσψμενο ηος παπψνηορ
έπγος και να πληποων ηοςρ ψποςρ και ηιρ πποχποθέζειρ ηηρ Πποκήπςξηρ. Οι Πποζθέπονηερ θα ππέπει να
διαθέηοςν ηην καηάλληλα ηεκμηπιυμένη και αποδεδειγμένη εμπειπία ζηην ςλοποίηζη έπγυν ζςναθοωρ ανηικειμένος με
ηο ςπψ ανάθεζη Έπγο ψπυρ αναλςηικά αναθέπεηαι ζηην Πποκήπςξη.
Απαιηείηαι Δγγςηηική Δπιζηολή ςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμψ ωτοςρ, ποζοω ίζος με ηο 5 % επί ηηρ
πποχπολογιζθείζαρ δαπάνηρ με ΦΠΑ , ήηοι 744,15€
Οι ενδιαθεπψμενοι μποποων να ππομηθεςηοων ηα Σςμβαηικά Τεωση ηος Διαγυνιζμοω απψ ηα γπαθεία ηηρ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.
(ΟΤΑ), Γπηγοπίος Ε’ 50, 4ορ ψποθορ, Τ.Κ. 73135, Φανιά, ηηλ. 28210 91888, εζυηεπικψ 108, απμψδια ςπάλληλορ: Μαπία
Φλεμεηάκη, Υποδιεςθωνηπια Μεηαθοπϊν Επικινδωνυν Υλικϊν & θεμάηυν Φ.Μ. ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ϊπερ και μέσπι
ηην 08/04/2011, ημέπα Παπαζκεςή, ή με download απψ ηην ιζηοζελίδα ηηρ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) www.dedisa.gr.
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