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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγγραφη Προσφορά 
για  την  ανάδειξη  ενός μειοδότη  για  το  σύνολο του  υποέργου: «Προμήθεια  εξοπλισμού 
μηχανοργάνωσης γραφείου», όπως αυτό αναλυτικά αναφέρεται στη συνημμένη Μελέτη της 
Υπηρεσίας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.
Το υποέργο έχει ενταχθεί στο έργο  «Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης του 
Οργανικού Κλάσματος των Στερεών Αστικών Αποβλήτων & Αποτελεσματική Αξιοποίηση του  
Κόμποστ σε Αγροτικές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές (EL0031)» και χρηματοδοτείται κατά 
50 % από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ΙΙΙ 2004 – 2009 και κατά 50 % από Εθνικούς  
Πόρους.

Α. Παράδοση και περιεχόμενο Φακέλων Προσφοράς:

Όσοι εκ των διαγωνιζομένων καταθέτουν τους Φακέλους Προσφοράς (ΦΠ) τους ιδιοχείρως, 
πρέπει  να τους  υποβάλλουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.)  στις  04/08/2010,  ημέρα 
Τετάρτη και έως την ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία της 
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ),  Γρηγορίου  Ε’  50,  Χανιά,  Τ.Κ.  73135.  Οι  ΦΠ  μπορούν  να 
υποβληθούν και ταχυδρομικά, με ευθύνη των διαγωνιζομένων ως προς τον χρόνο και το 
περιεχόμενο παραλαβής. Και στην περίπτωση αυτή ισχύ έχουν όλοι οι ΦΠ που θα έχουν 
φθάσει στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) το αργότερο έως την άνω ημερομηνία 
και ώρα.

Φάκελοι Προσφορών που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δε θα 
γίνονται  δεκτοί,  ούτε  θα  παραλαμβάνονται  από  την  Ε.Δ.,  εκτός  αν  η  επίδοση  των 
προσφορών που θα έχει  αρχίσει  κατά την  παραπάνω ημέρα και  ώρα συνεχίζεται  χωρίς 
διακοπή μέχρι την υποβολή των ΦΠ όλων των διαγωνιζομένων. Προσφορές οι οποίες θα 
περιέλθουν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μετά την εκπνοή της προθεσμίας που έχει τεθεί 
δεν  γίνονται  δεκτές,  ακόμη  και  αν  έχουν  ταχυδρομηθεί  ή  αποσταλεί  εντός  της  ως  άνω 
προθεσμίας  και  θα  επιστρέφονται.  Η  ημερομηνία  σφραγίδας  του  ταχυδρομείου  ή  άλλου 
οργάνου δεν λαμβάνεται υπόψη.

Κάθε ΦΠ θα φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:

α. Η λέξη «Προσφορά».

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια: Διαδημοτική Επιχείρηση 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).
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γ. Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού (04/08/2010).

δ. Τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή.

Τα ίδια στοιχεία (α-δ) θα αναγράφονται ευκρινώς και στους Υποφακέλους της τεχνικής και 
της οικονομικής προσφοράς.

Ο  Φάκελος  Προσφοράς  που  θα  υποβάλλουν  οι  διαγωνιζόμενοι  θα  είναι  κλειστός  και 
σφραγισμένος και θα περιλαμβάνει δύο κλειστούς και σφραγισμένους Υποφακέλους:

• Έναν Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς, που θα περιέχει τις τεχνικές προδιαγραφές των 
προσφερόμενων ειδών, τον κατασκευαστή και το μοντέλο αυτών.

• Έναν Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς, που θα περιέχει την Οικονομική Προσφορά 
του  διαγωνιζομένου,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  πρωτότυπα  υπογεγραμμένη  και 
ευανάγνωστη.

Η Οικονομική Προσφορά θα υποβληθεί με την συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Τιμή Μονάδας (€) Σύνολο (€)

1 Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
Netbook

3

2 Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
Notebook

1

3 Επιτραπέζιος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
(Desktop 1)

1

4 Επιτραπέζιος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
(Desktop 2)

1

5 Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 3

6 Εκτυπωτής έγχρωμος laser A4 1

7 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή 1

Γενικό Σύνολο:

ΦΠΑ 23%:

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ:

Γενικό Σύνολο χωρίς ΦΠΑ ολογράφως:………………………………………………………………
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ ολογράφως:……………………………………………………………………

Κάθε υποψήφιος συμμετέχει με μία και μοναδική προσφορά που αφορά ή το σύνολο των 
υπό  προμήθεια  ειδών.  Αν  υποβάλει  περισσότερες  από  μία  προσφορές  ή  προτάσεις  θα 
απορριφθούν όλες στο σύνολό τους.
Εναλλακτικές  προσφορές,  αντιπροσφορές  ή  εναλλακτικές  προτάσεις  (λύσεις)  ή 
αντιπροτάσεις  (λύσεις),  δεν  γίνονται  δεκτές  και  αν  υποβληθούν  θα  απορριφθούν ως 
απαράδεκτες.

Β. Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
2. Συναιτερισμοί.
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3. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Γ. Άνοιγμα - Αξιολόγηση Προσφορών:

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  (ΕΔ)  παραλαμβάνει  τους  Φακέλους  Προσφορών  (ΦΠ),  τους 
αποσφραγίζει και αριθμεί με τη σειρά επίδοσης τους δύο εσωτερικούς φακέλους με τον ίδιο 
αριθμό  για  κάθε  φάκελο.  Κατά  την  αποσφράγιση  μπορούν,  εφόσον  το  επιθυμούν,  να 
παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των προμηθευτών.

Στη  συνέχεια,  η  Ε.Δ.  αποσφραγίζει  τους  Υποφακέλους  με  τα  στοιχεία  της  Τεχνικής 
Προσφοράς των διαγωνιζομένων και ελέγχει αν τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν οριστεί στην Μελέτη της Υπηρεσίας και  απορρίπτει τις 
Προσφορές που δεν πληρούν τις ανωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τέλος,  η  Ε.Δ.  αποσφραγίζει  τους  Υποφακέλους  των  Οικονομικών  Προσφορών  των 
διαγωνιζομένων που δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο των Τεχνικων Προδιαγραφών 
και ανακυρρήσει τον μειοδότη (Ανάδοχο) με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή.

Δ. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης:
Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να παραδοθούν σε λειτουργία, το αργότερο μέχρι ένα (1) 
μήνα από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, στα γραφεία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), 
Γρηγορίου Ε’ 50, Χανιά, Τ.Κ. 73135.

Ε. Πληρωμή
Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει εφάπαξ με την προσκόμιση από τον 
ανάδοχο των απαραίτητων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, 
μετά την παραλαβή και εγκατάστασή τους στον τόπο που αναφέρεται ανωτέρω.

ΣΤ. Πληροφορίες:
Ηρακλής Καραμπατσάκης, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας, τηλ.: 28210 91888,  fax: 28210 
83400, e-mail: karabatsakis@dedisa.gr.

Ζ. Δημοσιότητα:
Η παρούσα Πρόσκληση έχει  αναρτηθεί  στα γραφεία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε. (ΟΤΑ) και στην 
ιστοσελίδα www.dedisa.gr. στις 20/07/2010.

Χανιά, 20/07/2010

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΕΛΕΥΘΥΕΡΙΟΣ ΚΟΠΑΣΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος MSc
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