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ΓΙΑΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ –
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Απ. Ππυη.:546
Απιθμψρ Πποκήπςξηρ: 06/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ
Ζ ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ) πξνθεξχζζεη πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θαιεί ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ Φάθειν Πξνζθνξάο γηα ηελ αλάδεημε ενψρ αλαδφρνπ γηα ην ζωνολο ηνπ
ππνέξγνπ: «Ππομήθεια Ένηςπος Τλικοω Δςαιζθηηοποίηζηρ /Δνημέπυζηρ» ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο
Πξάμεο κε ηίηιν: «Γξάζεηο Γηαινγήο & Αλαθχθισζεο παξαγφκελσλ Απνξξηκκάησλ – πιινγή Πφξηα-Πφξηα»,
θσδ. Πξάμεο (ΟΠ): 302910, φπσο απηφ αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηε ζπλεκκέλε Μειέηε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
ηεο Τπεξεζίαο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, πξνυπνινγηζκνχ 12.100,00 €
πιένλ ΦΠΑ 23%, ήηνη 2.783,00€, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο:
1)

ηνπ Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ Α
19/1995), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα,

2)

ηνπ Ν. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
(ΦΔΚ Α 247/1995), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα,

3)

ηνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ 150 Α/2007),

4) ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 5259/07.12.2010 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Κξήηεο κε ζέκα
«Έληαμε ηεο Πξάμεο «Γξάζεηο Γηαινγήο θαη Αλαθχθισζεο παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ – πιινγή
Πφξηα – Πφξηα» ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κξήηεο θαη Νήζσ Αηγαίνπ 2007-2013»,
5) ηελ Τ.Α. 14053/ΔΤ 1749/2008 (ΦΔΚ η. Β’ 540/27.03.2008) «Τπνπξγηθή απφθαζε πζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο»
6) ηελ Τ.Α. 43804/ΔΤΘΤ 2041/2009 (ΦΔΚ η. Β’ 1957/09.09.2009) «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ.
14053/ΔΤ 1749/27.3.2008 ππνπξγηθήο απφθαζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο»,
7) ηελ Τ.Α. 28020/ΔΤΘΤ1212/2010 (ΦΔΚ η. Β’ 1088/19.07.2010) «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 14053/ΔΤ
1749/27.3.2008 (ΦΔΚ 540/Β/27.03.2008) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη»,

Δ.Π. Κπήηηρ και Νήζυν Αιγαίος 2007-2013
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8) ηνλ Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ η. Α’ 267/03.122007) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013»,
9) ηελ ππ’ αξηζκ. 17/11 ηεο 28/02/2011 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ) κε
ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Γηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ θαη νξίζζεθε ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (ΔΓ),
10) ηελ ππ’ αξηζκ. 18/11 ηεο 28/02/2011 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ) κε
ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ηεχρνο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ηα ινηπά πκβαηηθά Σεχρε απηήο,
θαη κε ηε κε Αξ. Πξση. 759/21-03-2011 πξνέγθξηζεο Γεκνπξάηεζεο ηνπ 2νπ Τπνέξγνπ «Πξνκήζεηα Έληπππ
Τιηθνχ Δπαηζζεηνπνίεζεο/Δλεκέξσζεο» ηεο Πξάμεο «Γξάζεηο Γηαινγήο θαη Αλαθχθισζεο παξαγφκελσλ
απνξξηκκάησλ – πιινγή Πφξηα – Πφξηα» φπνπ δηαηππψλεηαη ζχκθσλε γλψκε γηα ηα ζρέδηα ησλ ηεπρψλ
δεκνπξάηεζεο θαη ηε δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πξνθεξπρζεί ην σο άλσ αλαθεξφκελν Τπνέξγν,
απφ ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο θαη ηνπο θαησηέξσ γεληθνχο θαη
εηδηθνχο φξνπο:

1. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ –ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

1.1

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε έρνπλ:
α) Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο, πνπ έρνπλ
ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ),
ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ
ζηνλ ηνκέα ηεο εθηχπσζεο, δηαθήκηζεο ή άιιεο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο
ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ.
β) Δλψζεηο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ή Κνηλνπξαμίεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε
άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο
ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ .Γ.. ηνπ ΠΟΔ, πνπ αζρνινχληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ
ζηνλ ηνκέα ηεο εθηχπσζεο, δηαθήκηζεο ή άιιεο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο
ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, νη νπνίνη ππνβάιινπλ θνηλή Πξνζθνξά.
ηελ πεξίπησζε ελψζεσλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν
έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο - αλάζεζεο ηεο χκβαζεο ζηελ έλσζε,
ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο.
Οη ελψζεηο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ
Πξφηαζε. Τπνρξενχληαη φκσο λα ην πξάμνπλ ζε πεξίπησζε αλάδεημήο ηνπο σο Αλαδφρνπ, πξηλ
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, εάλ θαη εθφζνλ απηφ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
ηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ, αξθεί έλα κέινο απηψλ λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε
εκπεηξία θαη ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 2.1 ηεο παξνχζαο.
Κάζε ζπκκεηέρσλ, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα
πξνζθνξέο. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ, απηφλνκα ή ζε θνηλνπξαμία ή έλσζε ζε
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παξαπάλσ απφ κία πξνζθνξέο, αποκλείονηαι απφ ην δηαγσληζκφ θαη καδί κε απηνχο θαη νη πξνζθνξέο
ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ.

1.2.

Αποκλείονηαι ηνπ δηθαηψκαηνο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά νη ππνςήθηνη αλάδνρνη:
α) ζε βάξνο ησλ νπνίσλ ππάξρεη νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γλσζηή ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα
ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε ή λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο,
β) πνπ βξίζθνληαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή
αλαγθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ελαληίνλ ησλ νπνίσλ έρεη θηλεζεί δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε,
εθθαζάξηζε αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ,
γ) πνπ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή, βάζεη απφθαζεο κε
ηζρχ δεδηθαζκέλνπ ή έρνπλ δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.

2. ΔΛΑΥΙΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ / Σεσνικέρ και επαγγελμαηικέρ ικανψηηηερ
2.1.

Οη Πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο, με ποινή αποκλειζμοω, ηηο
θαησηέξσ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο:
α) Οη Πξνζθέξνληεο πξέπεη λα έρνπλ σο αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηελ εθηχπσζε, δηαθήκηζε ή άιιεο
ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο ζρεηηθψλ κε ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ,
φπσο απηφ εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε.
β) Οη Πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε θαη απνδεδεηγκέλε εμπειπία
αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ κε ην ππφ
αλάζεζε Έξγν. Δηδηθφηεξα απαιηείηαι η ηεκμηπίυζη ςλοποίηζηρ ηοςλάσιζηον ενψρ παπψμοιος
έπγος ζε ζσέζη με παπαγυγή ένηςπος ενημεπυηικοω ςλικοω, ζε θέμαηα πληποθψπηζηρ ζσεηικά
με ηο πεπιβάλλον – πποζηαζία πεπιβάλλονηορ, καηά ηην ηελεςηαία ηπιεηία (2008, 2009, 2010).

2.2.

Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηα παξαπάλσ θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο (ενηψρ
ηος Φακέλος Γικαιολογηηικϊν) ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη
νπνηνδήπνηε άιιν πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε πνπ ζεκειηψλεη ηηο σο άλσ ειάρηζηεο απαηηνχκελεο
ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο.

3. ΠΡΟΦΟΡΔ

3.1.

Πποθεζμία Τποβολήρ Πποζθοπϊν
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3.1.1. Οι πποζθοπέρ ππέπει να ςποβληθοων ζηη ΓΔΓΙΑ Α.Δ. (ΟΣΑ), Γπηγοπίος Δ’ 50, 4ορ ψποθορ,
Σ.Κ. 73135, Υανιά, μέσπι ηιρ 14/04/2011, ημέπα Πέμπηη και μέσπι ϊπα 11.00 π.μ. (ϊπα λήξηρ ςποβολήρ
πποζθοπϊν). Ζ εκεξνκελία απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ην πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ ηεο ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ).
3.1.2. Μεηά ηε θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή θακία ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ή
δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ, εθηφο εθείλσλ πνπ ηπρφλ δεηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. Δλαιιαθηηθέο
πξνζθνξέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο.
3.1.3.
ψξα.

3.2.

Γελ ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη

ωνηαξη Πποζθοπϊν

Οη πξνζθνξέο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή Γιψζζα θαη
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ ζηα εκεία 3.5, 3.6 θαη 3.7 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο.

3.3.

Τποβολή Πποζθοπϊν

3.3.1.
Γηα εξσηήκαηα πνπ ελδερφκελα πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ην παξφλ ηεχρνο ηεο Πξνθήξπμεο, νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ηα εξσηήκαηά ηνπο ζηε ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ), Γξεγνξίνπ Δ’ 50, 4νο
φξνθνο, Σ.Κ. 73135, Υαληά, ηει. 28210 91888, εζσηεξηθφ 108, αξκφδηα ππάιιεινο: Μαξία Φιεκεηάθε,
Τπνδηεπζχληξηα Μεηαθνξψλ Δπηθηλδχλσλ Τιηθψλ & ζεκάησλ Υ.Μ., ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο
dedisa@dedisa.gr θαη flemetaki@dedisa.gr, ή κε ηειενκνηνηππία ζηνλ αξηζκφ 28210 83400 κε ηελ έλδεημε
«Δπϊηηζη για ηον ςπ’ απ. 06/2011 Ππψσειπο Γιαγυνιζμψ».
3.3.2.

Γεθηέο γίλνληαη νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη θαη κέζσ:
ΔΛΣΑ.
Δηαηξηψλ Σαρπκεηαθνξψλ

Όζεο Πξνζθνξέο ππνβιεζνχλ θαηά ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο, ζα παξαιεθζνχλ κφλν εάλ θηάζνπλ ζηα
γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη παξαιεθζνχλ, κέρξη ηελ σο άλσ εκέξα θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
Δμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζψπσλ.
3.3.3.
Οη θάθεινη κε ηα αληίηππα ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηελ επσλπκία θαη ηε
δηεχζπλζε ηνπ πξνζθέξνληα θαζψο επίζεο θαη ηηο ελδείμεηο:

Πποζθοπά
«Για ηον ςπ’ απ. 06/2011 ππψσειπο διαγυνιζμψ για ηο έπγο:
Ππομήθεια Ένηςπος Τλικοω Δςαιζθηηοποίηζηρ /Δνημέπυζηρ»
Ημεπομηνία Γιαγυνιζμοω: (ημερομηνία)
«Να μην ανοιχθεί από ηην ηαχυδρομική υπηρεζία»
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3.3.4.
Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ εηδηθή ζπλνδεπηηθή επηζηνιή, ε νπνία ζα ζπλνδεχεη
ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο πξνζθνξάο θαη ζα βξίζθεηαη ΔΚΣΟ απηνχ, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα
αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ.
3.3.5.
Σα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλα θαη πξσηφηππα
ππνγεγξακκέλα απφ ην λφκηκν θαη εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ησλ πξνζθεξφλησλ, ελψ φιεο νη ζειίδεο θαζψο
θαη νη ηπρφλ πξνζζήθεο πξέπεη λα θέξνπλ ηε κνλνγξαθή ηνπ.
3.3.6.

Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο (3) επηκέξνπο θαθέινπο:
1. Φάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ», ηα πεξηερφκελα ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην
εκείν 3.5.
2. Φάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηα πεξηερφκελα ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη ζην εκείν
3.6.
3. Φάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ είλαη ζθξαγηζκέλνο επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη
πεξηέρεη ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα πεξηερφκελα ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο πεξηγξάθνληαη ζην εκείν 3.7.

3.3.7.
Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ ηνλ
πξνζθέξνληα φισλ ησλ φξσλ ηεο Πξνθήξπμεο.
3.3.8.

Δναλλακηικέρ Πποζθοπέρ

Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο (πξνζθνξέο) δελ γίλνληαη απνδεθηέο κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ζεσξνχκελεο σο
απαξάδεθηεο.

3.4

Ιζσωρ πποζθοπϊν

Οη πξνζθνξέο δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Δάλ δεηεζεί, κπνξεί λα γίλεη παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο γηα ίζν δηάζηεκα.

3.5.

Πεπιεσψμενα θακέλος «Γικαιολογηηικά»

3.5.1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζηνλ ππνθάθειν
«ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ» ηα θάησζη νξηδφκελα δηθαηνινγεηηθά, ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ή ζε
πεξίπησζε κε ππνβνιήο θάπνηνπ δηθαηνινγεηηθνχ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμε, ν
πξνζθέξσλ αποκλείεηαι απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηνπ έξγνπ. Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί εθηφο
Διιάδαο ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, επί ποινή αποκλειζμοω.
3.5.2.

Δηδηθφηεξα, ν ππνθάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» πεξηιακβάλεη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα:
3.5.2.1. Σα έγγπαθα νομιμοποίηζηρ ηνπ πξνζθέξνληνο θαζψο θαη έγκπιζηρ ζςμμεηοσήρ και
οπιζμοω νομίμος εκππψζυπος ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ
πξφζσπν / αηνκηθή επηρείξεζε / επηηεδεπκαηία, απφθαζε ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή
νξγάλνπ θάζε πξνζθέξνληνο θαη βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή ή/θαη
νηαδήπνηε ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ην θχξην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληα.
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Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, γηα ηε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ: αληίγξαθν ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ή άιινπ αληίζηνηρνπ εγγξάθνπ ηνπ πνπ λα απνδεηθλχεη ηε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ καδί κε ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ δεκνζίεπζεο
φπνπ απηή πξνβιέπεηαη. Δλδείθλπηαη ε πξνζθφκηζε ηνπ πην πξφζθαηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ
θαηαζηαηηθνχ. Γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο θαη γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ εθπξφζσπνπ: Πξαθηηθά
απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.) ή απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε
πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. ή Δ.Δ.), γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην Γηαγσληζκφ, γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ (εθηφο εάλ ε εμνπζία πξνο εθπξνζψπεζε ηνπ ππνγξάθνληνο απνξξέεη απφ ην
Καηαζηαηηθφ ή άιιε πξάμε πνπ έρεη δεκνζηεπζεί θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο).
ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο, ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε ην νπνίν νξίδεηαη θαη ν
εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ζηάδην ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ν νπνίνο
ζα εμνπζηνδνηείηαη λα ππνγξάθεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ηα έγγξαθα ηεο
πξνζθνξάο, θαζψο θαη θάζε άιιν, ζρεηηθφ κε ηνλ δηαγσληζκφ, έγγξαθν. ην ζπκθσλεηηθφ απηφ ζα
πξέπεη λα νξίδνληαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο θαζψο θαη ην κέινο πνπ ζα
είλαη επηθεθαιήο απηψλ.
Δθψζον οι ππομηθεςηέρ ζςμμεηέσοςν με ανηιππψζυπο ηοςρ καηά ηη διενέπγεια ηος
διαγυνιζμοω, ςποβάλλοςν παπαζηαηικψ εκπποζϊπηζηρ.
3.5.2.2. Δγγςηηική Δπιζηολή ςμμεηοσήρ ζην δηαγσληζκφ χςνπο, πνζνχ ίζνπ κε ην 5 % επί ηεο
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε ΦΠΑ , ήηνη 744,15€:
Ζ ηζρχο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κήλεο απφ ηελ επφκελε ηεο
εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
3.5.2.3. Τπεωθςνη δήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α’75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,
φπνπ λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαη λα δειψλεηαη φηη:
Ι. Ο προζθέρων:
(α) είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν, Δπηκειεηήξην ή επαγγεικαηηθή
έλσζε,
(β) δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 1.2. (αναλσηική
καηαγραθή ζηο ζώμα ηης σπεύθσνης δήλωζης),
(γ) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή
αλαγθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ή δελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε,
εθθαζάξηζε αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ,
(δ) είλαη θνξνινγηθά ελήκεξνο,
(ε) είλαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο θαη
ΙΙ. η σποβαλλόμενη προζθορά:
(α) ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ ν
Πξνζθέξσλ έιαβε γλψζε θαη αλεπηθχιαθηα απνδέρεηαη,
(β) ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ είλαη αιεζή θαη αθξηβή.
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3.5.2.4. Τπεωθςνη δήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α’75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,
γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην
ηεο θαηαθχξσζεο.
3.5.2.5. Πποθίλ ηος ςποτήθιος αναδψσος: Γενικέρ πληποθοπίερ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε
δξαζηεξηφηεηα, ηελ ηερληθή ππνδνκή ηνπ πξνζθέξνληα.
3.5.2.6. Δμπειπία ηος ςποτήθιος αναδψσος: Καηάλογο και ζςνοπηική πεπιγπαθή ηυν
κςπιοηέπυν, αληίζηνηρσλ κε ην πξνθεξπζζφκελν, έπγυν, ηα νπνία πινπνίεζαλ θαηά ηελ
πξνεγνχκελε ηξηεηία θαη ζπγθεθξηκέλα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010, κε έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο
αμίαο, ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο θαη ηνπ απνδέθηε ηνπ έξγνπ, ηπρφλ εηαίξσλ θαζψο θαη ηνπ πνζνζηνχ
ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζε απηφ. Απνδεηθηηθά ηεθκεξίσζεο ηεο απαηηνχκελεο εκπεηξίαο ηνπ
ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ην ζεκείν 2.1.β., Δηδηθφηεξα, ε εκπεηξία ζα απνδεηθλχεηαη, εάλ κελ
ν απνδέθηεο είλαη δεκφζηνο θνξέαο, κε πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα
αξρή, εάλ δε (ν απνδέθηεο) είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε βεβαίσζή ηνπ ή ή, εθφζνλ ηνχην δελ είλαη
δπλαηφλ, κε απιή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα θαη αληίζηνηρα παξαζηαηηθά.

3.6.

Πεπιεσψμενα θακέλος «Σεσνική πποζθοπά»

Ο θάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, ε νπνία ζα
πξέπεη ππνρξεσηηθά:
α. Να είλαη αλαιπηηθή. Πξέπεη δειαδή λα ππάξρεη αλαιπηηθή αλαθνξά ηεο κεζνδνινγίαο πξνζέγγηζεο –
δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο παξαγσγήο έθαζηνπ είδνπο (ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ), θαηά ηξφπν ψζηε λα είλαη
εθηθηή ε αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (ΔΓ). Ζ κεζνδνινγία
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην αλαιπηηθφ Υξνλνδηάγξακκα ηεο Μειέηεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ πνπ
ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα.
β. Να είλαη ζπγθεθξηκέλε. Να ππάξρεη δειαδή, ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ζηνηρείνπ πνπ λα θαζηζηνχλ
ζπγθεθξηκέλεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο έθαζηνπ είδνπο (ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ). Πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη
απφ ραξαθηεξηζηηθφ δείγμα δοςλειάρ ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ ζε γξαθηζηηθέο θαη
εθηππσηηθέο εξγαζίεο, θαζψο θαη απφ δείγκα ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν
2.1.β ηεο παξνχζαο. Ο δηαγσληδφκελνο επίζεο ζα πξέπεη λα δειψζεη ην εξγνζηάζην (ηππνγξαθείν) ζην
νπνίν ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα πξνο παξαγσγή είδε θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ.
Δπίζεο, ν θάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» ησλ δηαγσληδφκελσλ ζα πεξηιακβάλεη - επί πνηλή απνθιεηζκνχ Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ
ζπλφινπ ησλ πξνο παξαγσγή εηδψλ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ κεγαιχηεξνο απφ
εθαηφ (100) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.

3.7.

Πεπιεσψμενα θακέλος «Οικονομική πποζθοπά»

Ο θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
Έξγνπ, ε νπνία δηαηππψλεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, ζε ΔΤΡΩ, ρσξίο ΦΠΑ θαη κε ΦΠΑ. ρέδην ηνπ
Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζεο.
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Η ηιμή συπίρ Φ.Π.Α. θα λαμβάνεηαι ςπψτη για ηη ζωγκπιζη ηυν πποζθοπϊν.
Πξνζθνξά κε ηηκή κεγαιχηεξε απφ ην πξνβιεπφκελν πνζφ (πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ) ζα απνξξίπηεηαη.

4. ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

4.1.

Δπιηποπή Γιαγυνιζμοω

Ο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί κε
ηε ππ’ αξηζκ. 17/2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ). Δηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπή
έρεη ηελ επζχλε ηεο παξαιαβήο, απνζθξάγηζεο, ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηεο βαζκνιφγεζεο
θαη ηεο ηειηθήο θαηάηαμήο ηνπο, θαζψο θαη φπνηα άιιε δηαδηθαζία πξνβιέπεηαη ξεηά ζηελ Πξνθήξπμε. Ζ
Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηα Πξαθηηθά ηεο θαη εηζεγείηαη πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ) γηα
ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.

4.2.

Γιαδικαζία Δπιλογήρ και Ανάθεζηρ ηος Έπγος

4.2.1. Ζ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη κε θξηηήξην ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη
πποζθοπά, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 20, παξ. 2β ηνπ Π.Γ. 118/2007. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθνξψλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα :
(i) Έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο / Σερληθέο
θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ζεκείν 2.2 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο.
ε θάζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ ζηαδίνπ απηνχ απνξξηθζνχλ πξνζθνξέο, ε ΔΓ
ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν ηεθκεξηψλεη θαη δηθαηνινγεί εηδηθά ηελ απφξξηςε.
Αμηνιφγεζε ηεο Πξνζθνξάο γίλεηαη κφλν γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ κεηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο θξηζνχλ φηη πιεξνχλ ηηο ηεζείζεο
πξνυπνζέζεηο. ε πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ δελ θαιχπηεη ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο απνθιείεηαη απφ
ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο κε αηηηνινγεκέλν πξαθηηθφ ηεο ΔΓ, ελψ νη Φάθεινη Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη.
(ii) Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο, πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ «ΣΔΥΝΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ».
(iii) Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ».
(iv) Σειηθή Αμηνιφγεζε.
4.2.2. Σν Έξγν ζα αλαηεζεί κε βάζε ηελ πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άποψη προζθορά, ε νπνία ζα
πξνθχςεη απφ ηελ ζηάζκηζε ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ
αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 4.3 ηεο παξνχζαο.

4.3.

Αξιολψγηζη πποζθοπάρ
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Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν ιφγν ηεο
ηηκήο πξνζθνξάο (ζπγθξηηηθήο) πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο.
Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ Σερληθήο Πξνζθνξάο, ε Δ.Γ. ζα βαζκνινγήζεη ηνπο
δηαγσληδφκελνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηα θξηηήξηα κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο πνπ αλαθέξνληαη
ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%)

Α1

Πνηφηεηα δεηγκάησλ ζρεδηαζκνχ θη εθηχπσζεο.

60

Α2

Κάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο
Μειέηεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.

20

Α3

Μεζνδνινγία πξνζέγγηζεο –δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ
έξγνπ.

20

Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε παξαθάησ:
Όια ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ησλ νκάδσλ ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο: A1, A2 θαη A3,
βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε θιίκαθα απφ 100-110 βαζκνχο. Ζ βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ
πξνζθνξψλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο φινη νη απαξάβαηνη φξνη. Ζ
βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 110 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ.
Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή
βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία Σερληθήο Πξνζθνξάο (ΒΣΠ i) ηεο
θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δχν νκάδσλ
θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ήηνη:
ΒΣΠi = 0,60 x A1i + 0,20 x A2i + 0,20 x A3i
Ζ ηειηθή ζπλνιηθή βαζκνινγία κε βάζε ηα παξαπάλσ κπνξεί λα θπκαλζεί απφ 100 έσο 110 βαζκνχο.
Καηφπηλ, ε Δ.Γ. ζα ππνινγίζεη ηε ζπγθξηηηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο. Ζ αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζηνλ θάθειν
«ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θάζε πξνζθνξάο.
Ζ βαζκνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ είλαη ζρεηηθή. Γηα θάζε πξνζθέξνληα ζα
ππνινγηζζεί ν ζπγθξηηηθφο βαζκφο ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ (Oi) σο εμήο, κε αθξίβεηα πέληε δεθαδηθψλ
ςεθίσλ:
Oi = (Ki/ Kmin)
φπνπ

Ki: νξίδεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ζε Δπξψ έλαληη ηνπ νπνίνπ πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ην έξγν ν
πξνζθέξσλ i κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη
Kmin: είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ζε Δπξψ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ηεο ρακειφηεξεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.

Δίλαη πξνθαλέο φηη ν βαζκφο απηφο (Oi) ζα είλαη έλαο αξηζκφο κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ 1 (ν Πξνζθέξσλ κε ηε
κηθξφηεξε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζα έρεη Oi = 1), ελψ ηπρφλ νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο κε ηηκή ηεο
πξνζθνξάο κεγαιχηεξε ηεο πξνυπνινγηζζείζαο ηεο Τπεξεζίαο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Καηά ην ζηάδην ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο, ππνινγίδεηαη ν ιφγνο ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε
ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάηαμή ηνπο θαηά αχμνπζα ηάμε κε βάζε ηνλ παξαθάησ
ηχπν:
ΣΒi = Oi / ΒΣΠi
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Δπηθξαηέζηεξνο ππνςήθηνο ζα είλαη ν πξνζθέξσλ κε ηελ ρακειφηεξε ηειηθή βαζκνινγία κε αθξίβεηα πέληε
δεθαδηθψλ ςεθίσλ.
Δθφζνλ ππάξρνπλ ηζνδχλακεο πξνζθνξέο (κε ηελ ίδηα ηειηθή βαζκνινγία), ηειηθφο αλάδνρνο επηιέγεηαη ν
κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ
ηζνδχλακεο πξνζθνξέο.
Όηαλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο, ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ηελ ππνγξαθή
ηεο ζχκβαζεο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ππνςήθην αλάδνρνή πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη
ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη
νχησ θαζ’ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, θαηά ηα αλσηέξσ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ
ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηνπ ζεκείνπ
3.5.2.3 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο ή δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζήθνλησο θαηά ην ζηάδην ππνγξαθήο
ηεο ζχκβαζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο
ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ) ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.

5.

Γιοικηηικέρ Πποζθςγέρ

Καηά ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ζε απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ,
έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο
πξνζθπγή).
Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη θαη ε πξνβνιή ιφγσλ πνπ
αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ
νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, δπλάκεη ηνπ ζεκείνπ 6.1. ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο.
Οη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηελ ΔΓ (Γξεγνξίνπ Δ’ 50, 4 νο φξνθνο, Υαληά, Σ.Κ. 73135), ε
νπνία εηζεγείηαη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή (Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ)) πνπ απνθαζίδεη
ζρεηηθά, σο εμήο:
1. Καηά ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ :
Μέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο Πξνθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη
θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ) θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη
ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο κέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
2. Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ Τπεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε δηαγσληδφκελνπ
ζην δηαγσληζκφ ή ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο
εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ.

ειίδα 10 απφ 20

Πξνθήξπμε 0 6 / 2 011
Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ ΔΓ θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ηεο ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ), κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο ΔΓ.
Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ζην δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε απηφλ
θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο.
3. Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα (3)
εξγάζηκσλ εκεξψλ αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο αλάδνρνο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή
παξαιείςεσο ηεο Τπεξεζίαο.
Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ
νπνίνπ ζηξέθεηαη.
Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ ΔΓ ε νπνία εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ) ην
νπνίν εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ.
4. Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη
πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ζεκείνπ 6.1. ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα
ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο αλάδνρνο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ
θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ.
Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζηνλ κεηνδφηε θαηά
ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη ηελ ΔΓ ε νπνία εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ) ην νπνίν εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο
απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο.
5. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, δελ
γίλνληαη δεθηέο.
6. Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο
Τπεξεζίαο. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, απφ ηελ Τπεξεζία, κε
θξνληίδα ηνπο.
7. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο κπνξεί, θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, λα
ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30)
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ Τπεξεζία.
Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ), χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε
ηεο ΔΓ.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.
8. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο νπνηαζδήπνηε απφ ηηο αλσηέξσ ελζηάζεηο, πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν
θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο
αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη
κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ
θσδηθφ αξηζκφ εηζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 (παξάβνια απφ θάζε αηηία).
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6.

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ / ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ / ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ /ΤΜΒΑΣΙΚΑ
ΣΟΙΥΔΙΑ

6.1.
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν Πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε,
εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ' απηφλ, κε
βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην Ν. 2672/1998, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, φια ηα επί
κέξνπο δικαιολογηηικά θαη έγγξαθα έλαληη ησλ νπνίσλ ππνβιήζεθε ε Γήισζε ηνπ ζεκείνπ 3.5.2.3. ηεο
παξνχζαο Πξνθήξπμεο, δηαθνξεηηθά ζα απνθιεηζζεί θαη ζα εθπέζεη ε Δγγχεζε πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ,
ηελ νπνία έρεη θαηαζέζεη κε ηελ Πξνζθνξά ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα έρεη ην δηθαίσκα
λα θαιέζεη ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά βαζκνιφγεζεο Γηαγσληδφκελν κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα
ζπλάςεη ηελ χκβαζε καδί ηνπ. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά είλαη ηα αθφινπζα:
1. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ, ή επαγγεικαηηθήο έλσζεο κε ην νπνίν
ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη, αθεηέξνπ, φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο
άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή
απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα
αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο,
ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.
3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε,
εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή αλαγθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ή δελ έρεη θηλεζεί
ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ.
4. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.

6.2.
Καηφπηλ ηεο πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ε ΔΓ εηζεγείηαη ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ) ηελ ανάθεζη ηος έπγος ζηνλ επηθξαηέζηεξν πξνζθέξνληα
ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ) εθδίδεη απφθαζε
αλάζεζεο θαη θαιεί ηνλ αλάδνρν λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΓΗΑ Α.Δ.
(ΟΣΑ) κε αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ, κπνξεί λα απνθαζίζεη:
1. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε ηνπ, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
2. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ
ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο.
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3. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην ζεκείν 4.3 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο.
4. Οξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
α) Όηαλ ε ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (OTA) δε ρξεηάδεηαη πιένλ ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ ιφγσ δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνχ
ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ νπνία πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ.
β) Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηελ καηαίσζε.
Ζ ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ) δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο χκβαζεο θαη δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή
φρη, θαη λα καηαηψζεη, λα αλαβάιιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή
ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο ππνςεθίνπο πξνκεζεπηέο. Δπίζεο, νη ππνςήθηνη δε
δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξνχζα, ησλ Φαθέισλ Πξνζθνξάο θ.ιπ.
6.3.
Με ηελ απφθαζε αλάζεζεο θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (ζην Παξάξηεκα ΗΗ παξαηίζεηαη
ρέδην ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί θαη ζα ζπλδέεηαη κε ηα παξαδνηέα), ν Αλάδνρνο θαιείηαη λα
πξνζθνκίζεη, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, Δγγςηηική επιζηολή καλήρ εκηέλεζηρ ε νπνία ζα θαιχπηεη ζε
επξψ πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Ζ Δγγπεηηθή
Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ. ε πεξίπησζε
παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε παξαπάλσ εγγχεζε παξαηείλεηαη γηα αλάινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη
εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια Ννκηθά
Πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηελ
λνκνζεζία ησλ θξαηψλ – κειψλ απηφ ην δηθαίσκα.

6.4.
Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ απνηεινχλ ηα ζςμβαηικά ζηοισεία ηος έπγος είλαη: α) ε παξνχζα
δηαθήξπμε, β) Ζ Μειέηε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ελψ ε ζειπά ιζσωορ ηυν ηεςσϊν, θαζνξίδεηαη σο θάησζη:
1.
2.
3.
4.
5.

7.

χκβαζε
Γηαθήξπμε
Μειέηε Σερληθψλ Πεξηγξαθψλ
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη Σερληθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Τπεξεζίαο

ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ

Ζ παξνχζα Πξνθήξπμε θαη ε Μειέηε Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Τπεξεζίαο πνπ ηελ ζπλνδεχεη, έρεη
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα www.dedisa.gr ζηηο 23/03/2011.
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο έρεη αλαξηεζεί ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ) ζηηο 23/03/2011 θαη
ζα δεκνζηεπζεί ζηελ εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα «Υαληψηηθα Νέα» ζηηο 29/03/2011.
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8.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο θαη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα νξηζζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ) Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο (ΔΠΠ) ηνπ έξγνπ, ε νπνία ζα ζπλεξγάδεηαη κε
ηνλ αλάδνρν, φπνπ απαηηείηαη, θαη ζα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην
πξνβιεπφκελν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο Μειέηεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ θαη ζα
παξαιακβάλεη ηκεκαηηθά θαη ζην ζχλνιν ηνπ ην έξγν ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηα παξαδνηέα απηνχ, ζπληάζζνληαο
ζρεηηθά πξσηφθνιια.
Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο είλαη αξκφδηα θαη γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ε νπνία
ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο.

9.

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ

Ζ ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη θαηά 100%, πιελ ηνπ ΦΠΑ, απφ πηζηψζεηο ηνπ Δ.Π. Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ
2007-2013 (άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 7- «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα Εσήο ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο») πνπ
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο ζην
πιαίζην ηνπ «Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Αζηηθήο Αλάπηπμεο παιηάο πφιεο Υαλίσλ» θαη ηεο εγθεθξηκέλεο πξάμεο
«Γξάζεηο δηαινγήο θαη αλαθχθισζεο παξαγνκέλσλ απνξξηκκάησλ: πιινγή πφξηα – πφξηα», Κσδηθφο πξάμεο
(ΟΠ): 302910, Τπνέξγν 2: «Πξνκήζεηα Έληππνπ Τιηθνχ Δπαηζζεηνπνίεζεο /Δλεκέξσζεο», ε δε πξάμε ζην
πιαίζην ηεο νπνίαο πινπνηείηαη ην ππνέξγν έρεη αξηζκφ ΑEΠ 002/8 κε Κ.Α.: 2010ΔΠ00280049.
Γεν πποβλέπεηαι σοπήγηζη πποκαηαβολήρ. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ ζηνλ Αλάδνρν
ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ
νξηζηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο.
Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά, νη θφξνη, ηέιε, ραξηφζεκα,
εηζθνξέο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε, φπσο
ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν θαηαβνιήο ηνπο, γηα παξάδνζε ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ ζηνλ ηφπν, κε ηνλ ηξφπν θαη
ζην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηε ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ).
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο εληφο
είθνζη (20) εξγάζηκσλ εκεξψλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ πηζηνπνίεζεο ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο
ησλ εηδψλ.
Γηα ηελ πιεξσκή είλαη απαξαίηεην πέληε εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ παξαιαβή λα ππνβιεζνχλ ζηε ΓΔΓΗΑ
Α.Δ. (ΟΣΑ):
α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ εηδψλ.
β) Απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ησλ εηδψλ ζηε ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ).
γ) Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ εηο ηξηπινχλ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε».
δ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ αλαδφρνπ, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε».
ε) Έγγξαθν/α θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνο κέρξη ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ
πξνζεζκίαο.
δ) Έγγξαθν/α αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνο κέρξη ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ
πξνζεζκίαο.
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10.

ΓΛΩΑ

1. Δπίζεκε γιψζζα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, γξαπηή θαη πξνθνξηθή, νξίδεηαη ε ειιεληθή.
2. Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ, ζπληάζζνληαη
ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σερληθνί φξνη, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ ειιεληθή, είλαη δπλαηφλ λα
αλαγξάθνληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Σπρφλ εγρεηξίδηα ή άιιν έληππν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ (prospectus),
πνπ ζπλνδεχνπλ ην θάθειν ππνςεθηφηεηαο, εθφζνλ είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, δελ ρξεηάδεηαη λα
κεηαθξαζζνχλ.
3. Πξνζθνξέο, έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε άιιε γιψζζα ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ
επηζεκείσζε ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο (Apostille) φπνπ απαηηείηαη, θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα δηαθνξεηηθά ζα απνξξίπηνληαη. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ζηε
κεηάθξαζε, ζα επηθξαηεί ε ειιεληθή δηαηχπσζε. ε θάζε πεξίπησζε ηα έγγξαθα, πιελ ηπρφλ εγρεηξηδίσλ,
πνπ δελ ζα είλαη κεηαθξαζκέλα δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο.
4. Ζ ζχκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα πνπ είλαη θαη ε επίζεκε γιψζζα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο.
Γιψζζα εξγαζίαο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε ειιεληθή θαη φια ηα έγγξαθα ηεο ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ) ζα
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή. Δπίζεο, θάζε αιιεινγξαθία ηνπ αλαδφρνπ κε ηε ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ) ζα
γίλεηαη ζηε ειιεληθή γιψζζα.

Η ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. ΓΔΓΙΑ Α.Δ. (ΟΣΑ)

Γπ ΘΔΟΥΑΡΟΤΛΑ ΜΤΛΩΝΑΚΗ
ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ
Με ηελ αξηζκφ 18/11- 28/02/2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ)
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Παπάπηημα Ι: σέδιο Δνηωπος Οικονομικήρ Πποζθοπάρ
Σίηινο πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ:
Ππομήθεια Ένηςπος Τλικοω Δςαιζθηηοποίηζηρ /Δνημέπυζηρ
Απ. πποκήπςξηρ 06/2011
ΔΡΓΟ:

«ΓΡΑΔΙ ΓΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ:
ΤΛΛΟΓΗ ΠΟΡΣΑ – ΠΟΡΣΑ»

ΦΟΡΔΑ:

Γιαδημοηική Δπισείπηζη Γιασείπιζηρ ηεπεϊν Αποβλήηυν - ΓΔΓΙΑ Α.Δ. (ΟΣΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

12.100,00 € συπίρ Φ.Π.Α. και 14.883,00 με Φ.Π.Α.

ΠΗΓΗ
Δ.Π. Κπήηηρ και Νήζυν Αιγαίος 2007-2013 ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη εζληθνχο πφξνπο.

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

Πεπιγπαθή

ωνολο (€)

Πποχπολογιζμψρ
Τπηπεζίαρ (€)

1

Γεκηνπξγηθφ γηα θαηαρσξήζεηο

500,00

2

Έληππα θαη δεκηνπξγηθφ απηψλ φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη
ζηε Μειέηε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο Τπεξεζίαο

11.600,00

Μεπικψ ωνολο

12.100,00

ΦΠΑ 23%

2.783,00

Γενικψ ωνολο με ΦΠΑ

14.883,00

Οινγξάθσο:
Μεξηθφ χλνιν (ρσξίο ΦΠΑ): …………………………………………………………………………………..……..
Γεληθφ χλνιν (κε ΦΠΑ): ………………………………………………………………………………………..……..
…………..……………………………
(εκεξνκελία)

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ
(νλνκαηεπψλπκν, ππνγξαθή, ζθξαγίδα)
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Παπάπηημα ΙΙ: σέδιο ωμβαζηρ

ΓΙΑΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ - ΓΔΓΙΑ Α.Δ. (ΟΣΑ)

ΔΡΓΟ: «Γξάζεηο δηαινγήο θαη αλαθχθισζεο
παξαγνκέλσλ απνξξηκκάησλ: Σσλλογή πόρηα – πόρηα»,
Κσδηθφο πξάμεο (ΟΠ): 302910
ΤΠΟΔΡΓΟ 2: «Ππομήθεια Ένηςπος Τλικοω
Δςαιζθηηοποίηζηρ / Δνημέπυζηρ»

ωμβαζη
Πνζνχ ……………………………………………..…………………….……………... επξψ (…..……………..… €)
πιένλ ΦΠΑ ……..%.

ηα Υαληά ζήκεξα ηελ …../……../……., εκέξα ……………., ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ), Γξεγνξίνπ Δ’
50, νη ππνγξάθνληεο:
1. …………………………………………, Πξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ),
2. ………………………….………………, λφκηκνο εθπξφζσπνο ……………………….………………………………
ζπκθσλήζακε θαη δερζήθακε ηα παξαθάησ:
Ο πξψηνο κε ηελ παξαπάλσ ηδηφηεηά ηνπ θαη έρνληαο ππ’ φςε:
1. Σελ Πξνθήξπμε ηνπ έξγνπ θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο, θαζψο θαη ηα ινηπά πκβαηηθά Σεχρε (Μειέηε) πνπ
έρνπλ εγθξηζεί κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 18/11 ηεο 28-02-2011 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΓΗΑ
Α.Δ. (ΟΣΑ) θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο.
2. Σελ ππ’ αξηζκ. ……../……-……-…….. Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ), κε ηελ
νπνία εγθξίζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα
ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ θαη αλαηέζεθε ε εθηέιεζή ηνπ ζε απηφλ.
3. Σελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηεο παξνχζαο χκβαζεο.

ΑΝΑΘΔΣΔΙ
ζην δεχηεξν απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο …………………………………………………………..………………………,
πνπ ζα θαιείηαη εθεμήο αλάδνρνο θαη απηφο απνδέρεηαη θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ππφ ηνλ ηίηιν
«Γξάζεηο δηαινγήο θαη αλαθχθισζεο παξαγνκέλσλ απνξξηκκάησλ: Σσλλογή πόρηα – πόρηα», Κσδηθφο πξάμεο
(ΟΠ): 302910», ΤΠΟΔΡΓΟ 2: «Ππομήθεια Ένηςπος Τλικοω Δςαιζθηηοποίηζηρ /Δνημέπυζηρ», ζχκθσλα
κε ην πεξηερφκελν θαη ηνπο φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο, ησλ ινηπψλ
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πκβαηηθψλ Σεπρψλ θαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηηκέο ηεο απφ …../…../……. Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
ηνπ αλαδφρνπ.
1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Πξνθήξπμε ηνπ έξγνπ θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο, ζηα
ινηπά πκβαηηθά Σεχρε θαη ζηελ απφ …../…../……. Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε παξάδνζε ησλ
παξαθάησ:
Α/α
Δίδνο Δληχπνπ
1. Γεκηνπξγηθφ γηα
θαηαρσξήζεηο
2. Αθίζα θαη δεκηνπξγηθφ
απηήο
3. Κνηλσληθφ πκβφιαην θαη
δεκηνπξγηθφ απηνχ
4. Φπιιάδην ελεκέξσζεο 1
θαη δεκηνπξγηθφ απηνχ

5. Φπιιάδην ελεκέξσζεο 2
θαη δεκηνπξγηθφ απηνχ
6. Δηηθέηεο γηα θίηξηλνπο
θάδνπο θαη δεκηνπξγηθφ
απηψλ - 1
7. Δηηθέηεο γηα θίηξηλνπο
θάδνπο θαη δεκηνπξγηθφ
απηψλ - 2
8. Δηηθέηεο γηα κπιε θάδνπο
θαη δεκηνπξγηθφ απηψλ - 1

9. Δηηθέηεο γηα κπιε θάδνπο
θαη δεκηνπξγηθφ απηψλ - 2

10.Δηηθέηεο γηα πξάζηλνπο
θάδνπο θαη δεκηνπξγηθφ
απηψλ - 1
11.Δηηθέηεο γηα πξάζηλνπο
θάδνπο θαη δεκηνπξγηθφ
απηψλ - 2

χληνκε πεξηγξαθή
Γηα θαηαρσξήζεηο ζε εκεξήζην ή εβδνκαδηαίν ηχπν, θ.ιπ.

Σεκάρηα
1

Αθίζα απεπζπλφκελε ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ.
Οη ηίηινη θαη βαζηθέο νδεγίεο ζα είλαη ζε ηξεηο γιψζζεο (αγγιηθά,
αιβαληθά θαη αξαβηθά) πιένλ ηεο ειιεληθήο.
Φχιιν κεγέζνπο ~Α4 (~21cmΥ29,7cm).
Οη ηίηινη θαη βαζηθέο νδεγίεο ζα είλαη ζε ηξεηο γιψζζεο (αγγιηθά,
αιβαληθά θαη αξαβηθά) πιένλ ηεο ειιεληθήο.
Φπιιάδην Δλεκέξσζεο απεπζπλφκελν ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ, ζηνλ
επηρεηξεκαηηθφ θφζκν θαη ζε Φνξείο ηεο πεξηνρήο.
Οη ηίηινη θαη βαζηθέο νδεγίεο ζα είλαη ζε ηξεηο γιψζζεο (αγγιηθά,
αιβαληθά θαη αξαβηθά) πιένλ ηεο ειιεληθήο.
Φπιιάδην Δλεκέξσζεο απεπζπλφκελν ζηε καζεηηψζα λενιαία ηεο
πεξηνρήο (Cartoon style – 5 θχιιν). Οη ηίηινη θαη βαζηθέο νδεγίεο ζα
είλαη ζε ηξεηο γιψζζεο (αγγιηθά, αιβαληθά θαη αξαβηθά) πιένλ ηεο
ειιεληθήο.
Δηηθέηεο πιεξνθνξηψλ γηα θάδνπο ζε ηξεηο γιψζζεο (αγγιηθά, αιβαληθά
θαη αξαβηθά) πιένλ ηεο ειιεληθήο.
Απηνθφιιεηεο, αλζεθηηθέο ζηελ πγξαζία, κεγέζνπο ~Α5
(~14,8cmΥ21cm)
Δηηθέηεο πιεξνθνξηψλ γηα θάδνπο ζε ηξεηο γιψζζεο (αγγιηθά, αιβαληθά
θαη αξαβηθά) πιένλ ηεο ειιεληθήο.
Απηνθφιιεηεο, αλζεθηηθέο ζηελ πγξαζία, κεγέζνπο ~Α4
(~21cmΥ29,7cm)
Δηηθέηεο πιεξνθνξηψλ γηα θάδνπο ζε ηξεηο γιψζζεο (αγγιηθά, αιβαληθά
θαη αξαβηθά) πιένλ ηεο ειιεληθήο.
Απηνθφιιεηεο, αλζεθηηθέο ζηελ πγξαζία, κεγέζνπο ~Α5
(~14,8cmΥ21cm)
Δηηθέηεο πιεξνθνξηψλ γηα θάδνπο ζε ηξεηο γιψζζεο (αγγιηθά, αιβαληθά
θαη αξαβηθά) πιένλ ηεο ειιεληθήο.
Απηνθφιιεηεο, αλζεθηηθέο ζηελ πγξαζία, κεγέζνπο ~Α4
(~21cmΥ29,7cm)
Δηηθέηεο πιεξνθνξηψλ γηα θάδνπο ζε ηξεηο γιψζζεο (αγγιηθά, αιβαληθά
θαη αξαβηθά) πιένλ ηεο ειιεληθήο.
Απηνθφιιεηεο, αλζεθηηθέο ζηελ πγξαζία, κεγέζνπο ~Α5
(~14,8cmΥ21cm)
Δηηθέηεο πιεξνθνξηψλ γηα θάδνπο ζε ηξεηο γιψζζεο (αγγιηθά, αιβαληθά
θαη αξαβηθά) πιένλ ηεο ειιεληθήο.
Απηνθφιιεηεο, αλζεθηηθέο ζηελ πγξαζία, κεγέζνπο ~Α4
(~21cmΥ29,7cm)
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2. ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ
Σν ζπκβαηηθφ ηίκεκα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο χκβαζεο, αλέξρεηαη ζε
……………………………………………………………………………….επξψ (……………… €) πιένλ ΦΠΑ ………%.
3. ΣΟΠΟ, ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ
Ο ηφπνο παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ εηδψλ ηνπ έξγνπ είλαη ε απνζήθε ηεο ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ) ζην νηθ.
ηεηξάγσλν 7 (αξ. νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο 7.05), Βηνηερληθφ Πάξθν (ΒΗΟ.ΠΑ.) Υαλίσλ, πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε
Κφκβνο νχδαο, Υαληά, Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ εηδψλ ζα είλαη
ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο έξγνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο Πξνθήξπμεο ππ’
αξ. 06/2011 κε κέγηζην ηηο εθαηφ (100) εκέξεο γηα ηελ νινθιήξσζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη αξρίδεη λα
ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο παξνχζεο.

4. ΠΛΗΡΩΜΗ
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ ζηνλ αλάδνρν ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εμφθιεζε ηνπ
100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9 ηεο Πξνθήξπμεο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε θάζε
πιεξσκήο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα πάληα κε ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά.
Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη θφξνη, ηέιε, ραξηφζεκα, εηζθνξέο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ
θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν θαηαβνιήο ηνπο, γηα παξάδνζε
ησλ παξαδνηέσλ εηδψλ θαη πιηθψλ ζηνλ ηφπν, κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3 ηεο
παξνχζαο χκβαζεο.
Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηε ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ).
Ζ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηελ πξάμε «Δράζεις διαλογής και ανακύκλωζης παραγομένων απορριμμάηων:
Σσλλογή πόρηα – πόρηα», Κσδηθφο πξάμεο (ΟΠ): 302910», ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην πιαίζην ηνπ
«Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Αζηηθήο Αλάπηπμεο παιηάο πφιεο Υαλίσλ» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δ.Π. Κξήηεο
θαη Νήζσλ Αηγαίνπ 2007-2013 (θσδηθφο CCI 2007GR16UPO002) - Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 7 «Αεηθφξνο
αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο» ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο, ε δε πξάμε ζην πιαίζην ηεο νπνίαο πινπνηείηαη ην
ππνέξγν έρεη αξηζκφ ΑEΠ 002/8 κε Κ.Α.: 2010ΔΠ00280049
5. ΔΓΓΤΗΔΙ
Γηα ηελ εγγχεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ζεκείν 3 ηεο Πξνθήξπμεο.
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ πηζηή ηήξεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο
θαηέζεζε …………………………………………………………………..………………………….….. ζπλνιηθνχ πνζνχ
………………………….. €.
6. ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ – ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ
Σα δχν κέξε απνδέρνληαη ζαλ ηζρπξή ηελ αιιεινγξαθία πνπ ζα απνζηέιιεηαη κέζσ ηειενκνηφηππνπ (fax) γηα
κελ ηε ΓΔΓΗΑ Α.Δ. (ΟΣΑ) ζην ηειενκνηφηππν (fax) +30 28210 83400, γηα δε ηνλ αλάδνρν
…………………………………………………………………….…….. ζην ηειενκνηφηππν (fax) ………….……………,
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είηε ηελ αιιεινγξαθία πνπ ζα απνζηέιιεηαη ή ζα θαηαηίζεληαη λφκηκα ζηηο δηεπζχλζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ
κεξψλ.
Γηα φηη δελ ξπζκίδεηαη ή ξπζκίδεηαη ειιηπψο, εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ. Αξκφδηα Γηθαζηήξηα
νξίδνληαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Υαλίσλ, Διιάδα.
Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα χκβαζε, αλαγλψζζεθε θαη επηβεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο
ζπκβαιιφκελνπο ζε ηέζζεξα (4) φκνηα πξσηφηππα, απφ ηα νπνία δχν (2) θαηαηέζεθαλ ζην αξρείν ηεο ΓΔΓΗΑ
Α.Δ. (ΟΣΑ) θαη δχν (2) παξέιαβε ν αλάδνρνο.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
Για ηον Κωπιο ηος Έπγος

Για ηον Ανάδοσο

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Ππψεδπορ Γ.. ΓΔΓΙΑ Α.Δ. (ΟΣΑ)

…………………………………………………..

ειίδα 20 απφ 20

