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ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ)

* Γρηγορίου Ε΄ 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135,
Τηλ.: (28210) 91888, 87775 & Fax: (28210) 83400, E-mail: dedisa1@otenet.gr

Πληροφορίες:

Χανιά 10/05/2010

κ. Εμμ. Βαρδάκη

Αρ. Πρωτ: 904

Διευθυντή Εναλλακτικής Διαχείρισης
Τηλ:28210 91888 / 6947054343
e-mail : vardakis@dedisa.gr

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών
Φιλοξενίας της Εσπερίδας 7ης Ιουνίου 2010 στα Χανιά, για το έργο EL0031 Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος των
Στερεών Αστικών Αποβλήτων & Αποτελεσματική Αξιοποίηση του Κόμποστ σε Αγροτικές
και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές».
Έχοντας υπόψη :
Τις ανάγκες δημοσιοποίησης και προβολής του έργου EL0031.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση των προδιαγραφών και των όρων διεργασίας της διαδικασίας για την ανάθεση του
έργου «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας της Εσπερίδας 7ης Ιουνίου 2010 στα Χανιά, για το
έργο EL0031 - Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης του Οργανικού
Κλάσματος των Στερεών Αστικών Αποβλήτων & Αποτελεσματική Αξιοποίηση του
Κόμποστ σε Αγροτικές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές», όπως αυτοί περιγράφονται στο
επισυναπτόμενο τεύχος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσιών.
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Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν μπορεί να υπερβεί τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ
(4.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η διάρκεια του έργου είναι από την υπογραφή του συμφωνητικού έως την 7η Ιουνίου 2010.
Η καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 31 η Μαΐου 2010 και ώρα
14:00, ενώ προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από σήμερα έως και την καταλυτική
ημερομηνία στα γραφεία της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ), Γρηγορίου Ε΄ 50, 4 ος όροφος, εργάσιμες ημέρες
και τις ώρες 09:00 – 14:00. Πληροφορίες κ Εμμανουήλ Βαρδάκη, τηλ. 28210-91888, e-mail :
vardakis@dedisa.gr.
Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση την χαμηλότερη οικονομική προσφορά και
εφόσον πληρούνται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ζητούνται, μετά από εισήγηση της
αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης.
Η αναθέτουσα αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση του έργου και δικαιούται να την
αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει την σχετική διαδικασία χωρίς καμία
υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν
δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με την συμμετοχή τους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΠΑΣΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος ΜSc
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας της Εσπερίδας 7ης Ιουνίου 2010 στα Χανιά, για το έργο
EL0031 - Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος
των Στερεών Αστικών Αποβλήτων & Αποτελεσματική Αξιοποίηση του Κόμποστ σε
Αγροτικές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές»

1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ),
Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος, Τ.Κ. 73135, Χανιά, Τηλέφωνο: 28210 91888,
Τηλεομοιοτυπία: 28210 83400, Ηλεκτρονική διεύθυνση: dedisa1@otenet.gr.

2.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσιών.
Από το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά αποκλείονται :
• Οι προσφέροντες σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση γνωστή
στην αναθέτουσα αρχή, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
• Οι προσφέροντες που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων,
αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού.
• Οι προσφέροντες που έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική
διαγωγή, βάση απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν διαπράξει επαγγελματικό
παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή.

3.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου θα είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου και άρτια οργανωμένου συνεδριακού
χώρου για την διενέργεια της Εσπερίδας την 7 η Ιουνίου στα Χανιά στο πλαίσιο του ΕΡΓΟΥ EL0031,
καθώς και την εξασφάλιση φιλοξενίας για του συμμετέχοντες στην εσπερίδα την 7 η Ιουνίου 2010 στα
Χανιά.
Ειδικότερα το αντικείμενο του αναδόχου είναι το παρακάτω :
• Η εξασφάλιση συνεδριακής αίθουσας χωρητικότητας 150 ατόμων για την διενέργεια της
Εσπερίδας την 7η Ιουνίου 2010 στα Χανιά. Η αίθουσα θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό
για την προβολή διαφανειών, μικροφωνική εγκατάσταση και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των
5 χιλιομέτρων από το αστικό κέντρο Χανίων.
• Η εξασφάλιση της φιλοξενίας των συμμετεχόντων στην Εσπερίδας την 7η Ιουνίου στα Χανιά
(coffee break για 150 άτομα, από 19:00-21:00 και ένα δείπνο την ίδιο βράδυ με το πέρας της
Εσπερίδας, για 150 άτομα). Το coffee break και το δείπνο θα πρέπει να παρασχεθούν στο ίδιο
χώρο διεξαγωγής της συνεδρίασης.
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4.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ»

–

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΚΑΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Ο προσφέρων οφείλει :
(α) να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία, κατάλληλη οργάνωση και εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με
το αντικείμενο του έργου, όπως αυτό εξειδικεύεται στην παρούσα πρόσκληση.
(β) να αποδείξει τα παραπάνω, καταθέτοντας με την προσφορά του, ως στοιχείο τεκμηρίωσης τις
ανάλογες βεβαιώσεις.
5.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως 7 Ιουνίου 2010.

6.

ΤΙΜΗΜΑ
Το εκτιμώμενο τίμημα για το σύνολο του ζητούμενου έργου δεν μπορεί να υπερβεί τις τέσσερις χιλιάδες
ευρώ (4.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α..
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου
χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ), έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου κατά την διάρκεια εκτέλεσης των
υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ τρίτων, η οποία κατά
το νόμο βαρύνει τον ανάδοχο.

7.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο τρόπος πληρωμής του αναδόχου θα προβλέπεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και
της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ).

8.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο προσφέρων καλείται να μελετήσει το έργο και να υποβάλλει 2 διακριτούς φακέλους :
• Δικαιολογητικών-Τεχνικής Προσφοράς
• Οικονομικής Προσφοράς

8.1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με τον κλειστό φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» για το έργο : «Παροχή
Υπηρεσιών Φιλοξενίας της Εσπερίδας 7ης Ιουνίου 2010 στα Χανιά, για το έργο EL0031 Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος των Στερεών
Αστικών Αποβλήτων & Αποτελεσματική Αξιοποίηση του Κόμποστ σε Αγροτικές και
Περιβαλλοντικές Εφαρμογές» , ο προσφέρων υποβάλει τα κάτωθι στην Ελληνική γλώσσα και
υπογεγραμμένα :
• Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 όπου δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο
αδίκημα από τα αναφερόμενα στο σημείο 2 του παρόντος.
• Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 για την ακριβή τοποθεσία της συνεδριακής Αίθουσας
και ότι είναι εντός 5 χιλιομέτρων από το αστικό κέντρο των Χανίων.
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Αναλυτική περιγραφή της πρότασης του έργου, στο πλαίσιο των απαιτήσεων και των
προδιαγραφών που έχουν τεθεί στο σημείο 3 του παρόντος.

8.2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Με τον κλειστό φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για το έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας
της Εσπερίδας 7ης Ιουνίου 2010 στα Χανιά, για το έργο EL0031 - Βελτιστοποίηση Ανάκτησης &
Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος των Στερεών Αστικών Αποβλήτων &
Αποτελεσματική Αξιοποίηση του Κόμποστ σε Αγροτικές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές» , ο
προσφέρων υποβάλει στην Ελληνική γλώσσα, την συνολική οικονομική προσφορά για την εκτέλεση
του έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς σε ΕΥΡΩ.
Για την εξασφάλιση της φιλοξενίας των συμμετεχόντων θα πρέπει να γίνεται σαφή αναφορά κόστους
ανά άτομο.
Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή των νόμιμων
εκπροσώπων των προσφερόντων.
9.

ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή στα Γραφεία της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ), Γρηγορίου Ε΄50, 4ος όροφος, τκ 73134, Χανιά, μέχρι την
Δευτέρα 31 Μαΐου 2010 και ώρα 14:00.
Δεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται :
• Αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων τους, εργάσιμες μέρες και ώρες.
• Μέσω ΕΛΤΑ ή εταιριών ταχυμεταφορών.
Όσες προσφορές υποβληθούν με τον ανωτέρω τρόπο, θα παραληφθούν μόνο εάν φτάσουν στ
γραφεία της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ), μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής
τους. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.

10.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από επιτροπή αξιολόγησης που συγκροτείται με απόφαση του
Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ).
Το έργο θα ανατεθεί με βάση την χαμηλότερη οικονομική προσφορά εφόσον πληρούνται όλα τα
τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αναφέρονται στο παράρτημα 3 του παρόντος.

