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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. A.E. (OTA)
προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για το έργο «Υπηρεσίες
εκμίσθωσης εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών (με χειριστή) για την Β’ φάση του
Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση Κορακιά Ακρωτηρίου Χανίων», συνολικού προϋπολογισμού 59.625,00
€ χωρίς ΦΠΑ 23%, χρηματοδοτούμενο από ιδίους πόρους της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), Γρηγορίου Ε’ 50, 4 ος
όροφος, 73135, Χανιά στις 25/02/2011, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.30 π.μ.
(ώρα έναρξης κατάθεσης προσφορών) έως ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης
προσφορών) Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 28/02/2011, ημέρα Δευτέρα και από
ώρα 10.30 π.μ. (ώρα έναρξης κατάθεσης προσφορών) έως ώρα 11.00 π.μ. (ώρα
λήξης κατάθεσης προσφορών), χωρίς κάποια άλλη ειδοποίηση.
Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη προσφορά, εφόσον πληρούνται
οι όροι και οι προϋποθέσεις των Τευχών του Διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1.
Έλληνες πολίτες,
2.
Αλλοδαποί,
3.
Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,
4.
Συναιτερισμοί,
5.
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 την
εκτέλεση χωματουργικών εργασιών ή είναι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων (ΕΔΕ) κάτοχοι
πτυχίου τάξεως Α1 και άνω στην κατηγορία έργων οδοποιίας ή είναι εμπειροτέχνες
χωματουργοί εγγεγραμμένοι στο Νομαρχιακό Μητρώο Χανίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα λοιπά
συμβατικά τεύχη (Τεχνική Έκθεση, Τεχνική Περιγραφή, Όροι Διαγωνισμού,
Προϋπολογισμός Μελέτης) από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.
Α.Ε. (ΟΤΑ), οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 4 ος όροφος, 73135, Χανιά, τηλ. 28210 91888,
πληροφορίες Ηρακλής Καραμπατσάκης, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, μέχρι και την Πέμπτη 24/02/2011.
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