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ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

Χανιά, 04/05/2010
Αρ. Πρωτ.: 856

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Αναθέτουσα Αρχή: 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. Τρόπος σύναψης της σύμβασης: Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός.
3. Τίτλος της σύμβασης: Υπηρεσίες Χειροδιαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και
Καθαρισμού Εξωτερικών Χώρων στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και
Κομποστοποίησης και στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Χανίων.
4. Προϋπολογισμός: 201.500,00 Ευρώ, χωρίς τον Φ.Π.Α 21%.
5. Τόπος
παροχής
υπηρεσιών:
Εργοστάσιο
Μηχανικής
Ανακύκλωσης
και
Κομποστοποίησης και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη θέση «Κορακιά»
του Δήμου Ακρωτηρίου Νομού Χανίων.
6. Αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών: Υπηρεσίες χειροδιαλογής ανακυκλώσιμων
υλικών και καθαρισμού εξωτερικών χώρων.
7. Κάθε υποψήφιος συμμετέχει στον διαγωνισμό με μία και μοναδική προσφορά για το
σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.
8. Διάρκεια της σύμβασης: Τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης έως
το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης. Ως ημέρα έναρξης της σύμβασης, ορίζεται η
επόμενη ημέρα από την υπογραφή της.
9. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
10.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα Τεύχη του Διαγωνισμού από τη
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της 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, Υπεύθυνος: Ηρακλής Καραμπατσάκης,
Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν γραπτής
αιτήσεως, με την καταβολή είκοσι ευρώ (20 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 21%, έως την
Τρίτη 08/06/2010.
11.
Λήξη προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα 14/06/2010, μέχρι την
ώρα 11.00 π.μ.
12.
Διεύθυνση κατάθεσης των προσφορών: Γραφεία Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ),
Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος, Τ.Κ. 73135, Χανιά.
13.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
14.
Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των
προσφορών: Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρευρίσκεται ο νόμιμος
εκπρόσωπος του διαγωνιζομένου ή ο πληρεξούσιος, νομιμοποιημένος με έγγραφο το
οποίο κατατίθεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Σε περίπτωση ενώσεως παρόχων
υπηρεσιών, παρευρίσκονται όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των παρόχων υπηρεσιών που
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συμμετέχουν στην ένωση, ο καθένας νόμιμα εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος
όπως παραπάνω ή κοινός εκπρόσωπος, από κοινού οριζόμενος με έγγραφο. Τα
παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να προσκομίσουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού και την
ταυτότητά τους. Απαγορεύεται ρητά η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων
διαγωνιζόμενων από τον ίδιο εκπρόσωπο.
15.
Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Δευτέρα
14/06/2010, ώρα 11.00 π.μ., στα Γραφεία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε (ΟΤΑ).
16.
Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 12.191 € και εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.
17.
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ). Δεν προβλέπεται χορήγηση
προκαταβολής.
18. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Έλληνες πολίτες,
β. Αλλοδαποί,
γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,
δ, Συναιτερισμοί,
ε. Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε στην
Ελλάδα με το Ν. 2513/1997, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες
σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν επάγγελμα
σχετικό με τις ζητούμενες υπηρεσίες και πληρούν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 17
της Αναλυτικής Προκήρυξης.
19.
Χρονικό διάστημα ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν
τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού.
20.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην Αναλυτική Προκήρυξη.
21.
Διοικητικές προσφυγές: Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων και των
προσφυγών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), Διεύθυνση:
Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος, Χανιά, Τ.Κ. 73135. Οι ενστάσεις και προσφυγές
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 21 της Αναλυτικής Προκήρυξης.
22.
Προκαταρκτική Προκήρυξη: Δεν έχει δημοσιευτεί.
23.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: Η παρούσα περιληπτική Προκήρυξη
έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων στις
04/05/2010.
Χανιά, 04/05/2010
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. (ΟΤΑ)
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