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Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

Άρθρο 1ο: Αναθέτουσα Αρχή
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τ. Κ.:
Αριθμός τηλεφώνου:
Αριθμός τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (Fax):
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail):

Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος, Χανιά
73135
28210 91888
28210 83400
dedisa@dedisa.gr

Άρθρο 2o: Δημοσιότητα
Η παρούσα Προκήρυξη έχει αναρτηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) και στην
ιστοσελίδα www.dedisa.gr.

Άρθρο 3ο: Γλώσσα
1. Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η
ελληνική.
2. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε
αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
3. Προσφορές, έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, θα πρέπει
να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και να φέρουν την
επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) όπου απαιτείται, διαφορετικά θα
απορρίπτονται. Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση, θα επικρατεί η ελληνική
διατύπωση.
4. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα που είναι και η επίσημη γλώσσα κατά
την εφαρμογή της. Γλώσσα εργασίας της σύμβασης ορίζεται η ελληνική και όλα τα
έγγραφα της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) θα συντάσσονται στην ελληνική.
5. Επίσης, κάθε αλληλογραφία του αναδόχου με τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) θα γίνεται στη
ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 4ο: Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης
Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με αποκλειστικό κριτήριο την υψηλότερη μέση
σταθμισμένη τιμή (Υ), η οποία προκύπτει όπως φαίνεται παρακάτω.
Ορίζονται ελάχιστες τιμές προσφοράς αγοράς, ανά κιλό υλικού, ως εξής:
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α/α

Υλικό

1
2
3
4
5
6
7

Σίδηρος
Αλουμίνιο κουτί απαλλαγμένο από ξένες ύλες
Ορείχαλκος
Καλώδια ανεξαρτήτους διατομής
Χαλκός
Προφίλ αλουμινίου
Λοιπά μέταλλα (ανοξείδωτα, γαλβανιζέ,
σκληρό - μαλακό αλουμίνιο κ.α.)

Ελάχιστη τιμή προσφοράς
(Χi)
Χ1 = 0,04 €/kg
Χ2 = 0,50 €/kg
Χ3 = 1,30 €/kg
Χ4 = 0,35 €/kg
Χ5 = 3,10 €/kg
Χ6 = 0,70 €/kg
Χ7 = 0,30 €/kg

Ανάδοχος για το σύνολο των υλικών θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει τη
μεγαλύτερη μέση σταθμισμένη τιμή (Υ), η οποία προκύπτει με βάση τον ακόλουθο
μαθηματικό τύπο:
Υ = Ζ1*97,166+ Ζ2*2,159+ Ζ3*0,162+ Ζ4*0,032+ Ζ5*0,022+ Ζ6*0,027+ Ζ7*0,432
όπου Ζ1- Ζ7 είναι οι τιμές προσφοράς για τα προς πώληση υλικά του καθενός συμμετέχοντα
στον διαγωνισμό και οι οποίες – επί ποινή αποκλεισμού - δεν μπορούν να είναι μικρότερες
από τις αντίστοιχες Χ1- Χ7 του προηγούμενου πίνακα.

Άρθρο 5ο: Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η πώληση διαχωρισμένων ανακυκλώσιμων
μεταλλικών υλικών, τα οποία προέρχονται από το πρόγραμμα ανακύκλωσης της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.
Α.Ε. (ΟΤΑ). Συγκεκριμένα, τα υλικά αυτά συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους συλλογής που
έχει εγκαταστήσει η Επιχείρηση σε χώρους των Ο.Τ.Α. στη Δυτική Κρήτη και στην συνέχεια
μεταφέρονται με ειδικά οχήματα στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών που βρίσκεται
μέσα στο χώρο του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.)
Χανίων, όπου γίνεται διαχωρισμός ανά είδος και απομάκρυνση των ξένων αντικειμένων,
μέσω χειροδιαλογής και μηχανικής διαλογής (μαγνήτης για τα σιδηρούχα μέταλλα και
αλουμινοδιαχωριστής για το αλουμίνιο). Κατόπιν, τα υλικά συμπιέζονται και αποθηκεύονται.
Ο παρών διαγωνισμός αφορά όλες τις ποσότητες των ανακυκλώσιμων μεταλλικών υλικών
που θα συγκεντρώσει η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) για το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου
2011 έως και 31η Δεκεμβρίου 2011 και οι οποίες θα παραδίδονται σε τακτικά χρονικά
διαστήματα, κατόπιν ειδοποίησης στον πλειοδότη.
Οι συνολικές ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι
κατ’ εκτίμηση οι εξής :

Αριθμός Προκήρυξης: 03/2011

2

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)
Υλικό

Ποσότητα (σε κιλά)

Σίδηρος
Αλουμίνιο κουτί απαλλαγμένο από ξένες ύλες
Ορείχαλκος
Καλώδια ανεξαρτήτους διατομής
Χαλκός
Προφίλ αλουμινίου
Λοιπά μέταλλα (ανοξείδωτα, γαλβανιζέ, σκληρό μαλακό αλουμίνιο κ.α.)
ΣΥΝΟΛΟ:

1.800.000
40.000
3.000
600
400
500
8.000
1.852.500

Ποσοστό επί του
συνόλου (%)
97,166%
2,159%
0,162%
0,032%
0,022%
0,027%
0,432%
100,00

Άρθρο 6ο: Παράδοση – Παραλαβή Ανακυκλώσιμων Υλικών
1.

Οι ποσότητες των μεταλλικών υλικών προς ανακύκλωση που θα παραδίδονται από
την Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), θα ζυγίζονται και θα πωλούνται με βάση το ωφέλιμο φορτίο
των οχημάτων μεταφοράς.
2.
Το κάθε προς πώληση υλικό θα παραδίδεται στον ανάδοχο από το Εργοστάσιο
Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Χανίων που βρίσκεται στη θέση
«Κορακιά» της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων.
3.
Η φόρτωση των υλικών στα οχήματα μεταφοράς, θα γίνεται με μέσα της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.
Α.Ε. (ΟΤΑ). Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικά του μέσα να μεταφέρει τα προς πώληση
υλικά το αργότερο μετά πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του. Οποιαδήποτε
καθυστέρηση παραλαβής – εκτός δικαιολογημένων περιπτώσεων ανωτέρας βίας - των
προς πώληση υλικών από τον ανάδοχο, θα παρέχει το δικαίωμα στη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε.
(ΟΤΑ) να το πουλήσει κατά βούληση, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε
αμοιβή ή αποζημίωση εξ αυτού του λόγου.
4.
Τα διαχωρισμένα και απαλλαγμένα από ξένες ύλες υλικά, θα ζυγίζονται στις
εγκαταστάσεις ζύγισης του Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων, πριν την μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις
του αναδόχου με δικά του οχήματα, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν προστατευτικό
κάλυμμα για τη μη διασπορά τους στο περιβάλλον.

Άρθρο 7ο: Παραλαβή Προκήρυξης
Προκειμένου να παραλάβουν τη Προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν γραπτή αίτηση ιδιοχείρως ή με fax - στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, τηλ., fax). Η παραλαβή θα γίνεται - επί αποδείξει - αυτοπροσώπως ή μέσω
εξουσιοδοτημένων από αυτούς εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας - από τα γραφεία της
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος, Χανιά, Τ.Κ. 73135. Σε κάθε
ενδιαφερόμενο θα χορηγείται μία μόνο Προκήρυξη. Για την παραλαβή της Προκήρυξης δεν
απαιτείται καμία δαπάνη εκ μέρους του ενδιαφερόμενου.
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Σε περίπτωση παραλαβής της Προκήρυξης μέσω εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας, η
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή
παράδοσή της.
Παραλαβή της Προκήρυξης γίνεται και με download και από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.
Α.Ε. (ΟΤΑ) www.dedisa.gr στην οποία έχει αναρτηθεί.
Στην περίπτωση αυτή, αυτός που παραλαμβάνει την Προκήρυξη, πρέπει να αποστείλει
αυθημερόν με φαξ στο +30 28210 83400 τα πλήρη στοιχεία του ως ανωτέρω με την ένδειξη
«ΠΡΟΣ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ με αριθμό
03/2011», για να ενημερωθεί για τυχόν διευκρινήσεις η άλλες πληροφορίες που αφορούν το
διαγωνισμό.
Σε περίπτωση που δεν αποστείλει τα στοιχεία του, οπότε δεν είναι δυνατή η ενημέρωση του,
η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ουδεμία ευθύνη φέρει (και αυτός δεν έχει κανένα δικαίωμα) εάν εκ
του λόγου αυτού καταθέσει εσφαλμένη προσφορά η οποία θα απορριφθεί ή υπολογίσει
εσφαλμένα την προσφορά του.

Άρθρο 8ο: Συμπληρωματικές Πληροφορίες
Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές
πληροφορίες - ύστερα από γραπτό αίτημα τους, ιδιοχείρως ή με fax - σχετικές με την
Προκήρυξη του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται εγγράφως.
Οι έγγραφες απαντήσεις θα αποσταλούν σε όλους όσους έχουν παραλάβει την Προκήρυξη
του διαγωνισμού (υποψήφιοι) - εφόσον έχουν παράσχει έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας. Οι
υποψήφιοι δεν μπορούν σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστούν προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 9ο: Αποσφράγιση Προσφορών
1. Αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών και τη διενέργεια του
διαγωνισμού είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ).
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011 και ώρα 12.00 μ.μ.
(λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), Γρηγορίου Ε’ 50,
Χανιά, 4ος όροφος.
3. Κατά την αποσφράγιση μπορεί, εφόσον το επιθυμούν, να παρευρίσκεται ο νόμιμος
εκπρόσωπος του διαγωνιζομένου ή ο πληρεξούσιος, νομιμοποιημένος με έγγραφο το
οποίο κατατίθεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Σε περίπτωση ενώσεως φυσικών ή
νομικών προσώπων, παρευρίσκονται όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των φυσικών ή
νομικών προσώπων που 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.
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Άρθρο 10ο: Νόμισμα Σύμβασης
1. Οι τιμές στις προσφορές θα πρέπει να δίδονται αποκλειστικά και μόνο σε ΕΥΡΩ.
2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς άλλο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Οι τιμές που θα υποβληθούν θα περιλαμβάνουν τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, για την αγορά των ανακυκλώσιμων υλικών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη.
5. Οι τιμές της σύμβασης και οι πληρωμές θα γίνουν αποκλειστικά και μόνο σε ΕΥΡΩ.

Άρθρο 11ο: Προϋποθέσεις Συμμετοχής
1.

Στο διαγωνισμό επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
διαθέτουν εν ισχύ άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων ανακυκλώσιμων
στερεών αποβλήτων.
2.
Στον διαγωνισμό δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα
οποία οφείλουν χρήματα στη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) από προηγούμενες συνεργασίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό είναι η εκ των προτέρων
τακτοποίηση της οικονομικής τους εκκρεμότητας μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, αλλιώς η προσφορά τους θα απορρίπτεται.

Άρθρο 12ο: Εναλλακτικές Προσφορές
1. Κάθε υποψήφιος συμμετέχει στον διαγωνισμό με μία και μοναδική προσφορά που αφορά
το σύνολο των προς πώληση υλικών. Αν υποβάλει περισσότερες από μία προσφορές ή
προτάσεις θα απορριφθούν όλες στο σύνολό τους. Προσφορές που αφορούν μέρος μόνο
των προς πώληση υλικών θα απορρίπτονται.
2. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προτάσεις (λύσεις) ή
αντιπροτάσεις (λύσεις), δεν γίνονται δεκτές και αν υποβληθούν θα απορριφθούν ως
απαράδεκτες.

Άρθρο 13ο: Χρόνος και Τρόπος Υποβολής των Προσφορών
1. Όσοι εκ των διαγωνιζομένων καταθέτουν τους Φακέλους Προσφοράς (ΦΠ) τους
ιδιοχείρως, πρέπει να τους καταθέσουν, επί αποδείξει (αριθμός Πρωτοκόλλου,
ημερομηνία και ώρα παραλαβής), στις 14 Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης
παραλαβής των προσφορών την 12.00 μ.μ., στη Γραμματεία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε.
(ΟΤΑ), Γρηγορίου Ε’ 50, Χανιά, 4 ος όροφος, Τ.Κ. 73135, τηλ. 28210 91888, υπεύθυνη
Αικατερίνη Μαρουλοσηφάκη.
2. Οι προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο
και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα
περιέρχονται με ευθύνη του προσφέροντα στην Υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία
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διενέργειας του διαγωνισμού (14 Μαρτίου 2011) και μέχρι την ώρα 12 μ.μ. (ώρα λήξης
παραλαβής των προσφορών), με ευθύνη των διαγωνιζομένων ως προς τον χρόνο και το
περιεχόμενο παραλαβής. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή άλλου οργάνου
δεν λαμβάνεται υπόψη.
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού που παραλαμβάνει τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που
καθορίζεται ανωτέρω, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που
κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να
αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με
οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.
Οι Φάκελοι Προσφοράς (ΦΠ) που δε θα υποβληθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θα
γίνονται δεκτοί για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και για λόγους ανωτέρας βίας, εκτός αν η
ιδιόχειρη επίδοση των προσφορών που θα γίνει κατά την παραπάνω αναφερόμενη ημέρα
και μέχρι την παραπάνω αναφερόμενη ώρα, συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι την
υποβολή των ΦΠ όλων των διαγωνιζομένων. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν την ευθύνη για
οποιοδήποτε γεγονός, έστω και ανωτέρας βίας (περιλαμβανομένων προβλημάτων από τη
διαδικασία μεταφοράς τους κ.λπ.) που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη
ή μη προσήκουσα υποβολή των ΦΠ τους.
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του ΦΠ τους μέχρι την παραλαβή του
από τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ). Τα τυχόν έξοδα ασφάλισης και μεταφοράς βαρύνουν το
διαγωνιζόμενο.
Στον κύριο ΦΠ πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «Προσφορά».
β. Ο τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό: Διαδημοτική Επιχείρηση
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).
γ. Ο αριθμός της Προκήρυξης (03/2011).
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (14/03/2011).
ε. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα.
Τα ίδια στοιχεία (α – ε) αναγράφονται και στο φάκελο δικαιολογητικών και οικονομικής
προσφοράς.
Οι ΦΠ υποβάλλονται υποχρεωτικά από όσους έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο
διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας Προκήρυξης.
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος είναι απόλυτα ενήμερος
για την ποιότητα των ανακυκλώσιμων υλικών που παράγονται από το Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων
και ότι έχει μελετήσει - με σκοπό να συμμορφωθεί – την παρούσα Προκήρυξη.

Άρθρο 14ο: Διάρκεια Ισχύος των Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν – επί ποινή αποκλεισμού - τους διαγωνιζόμενους
επί τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού,
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα. Εάν
οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με
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την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και αποδεχτούν την παράταση, οι προσφορές τους
ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα
Προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το
προβλεπόμενο από την παρούσα Προκήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Υπηρεσία κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα
ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου,
παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του
διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρατείνανε τις προσφορές τους.

Άρθρο 15ο: Αναπροσαρμογή Τιμήματος
Οι τιμές είναι σταθερές για όλη την διάρκεια της σύμβασης.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής μετά την κατακύρωση απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

Άρθρο 16ο: Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Α. Προσωπική κατάσταση διαγωνιζομένων
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
1. Έλληνες πολίτες.
2. Αλλοδαποί.
3. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
4. Συνεταιρισμοί.
5. Ενώσεις των παραπάνω που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 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
εμπορικό, βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα που είναι σχετικό με την διαχείριση
ανακυκλώσιμων υλικών.
Οι ενώσεις που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να λάβουν νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Οι ενώσεις σε περίπτωση που επιλεγούν
ως Ανάδοχος, θα πρέπει - εφόσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή - πριν την
υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσουν συμβολαιογραφική πράξη σύστασης
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Κοινοπραξίας, υπογεγραμμένη από τους νόμιμους εκπρόσωπους των κοινοπρακτουσών
επιχειρήσεων όπου ρητά και κατ’ ελάχιστον θα διατυπώνονται:
•
ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου προς τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε.
(ΟΤΑ) για οποιαδήποτε υποχρέωση της Κοινοπραξίας σχετικά με τη συγκεκριμένη
σύμβαση,
•
η έδρα της Κοινοπραξίας, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των φυσικών ή νομικών
προσώπων που κοινοπρακτούν και ο κοινός εκπρόσωπος αυτών,
•
τα ποσοστά συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες στην Κοινοπραξία.
Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να συμμετέχει σε
περισσότερες από μία προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν αυτόνομα
ή ως μέλη ένωσης σε παραπάνω από μία προσφορές αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο
αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε προσφοράς στην οποία
συμμετέχουν.
Β. Επαγγελματικά προσόντα
1.
Κάθε ένας που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης πρέπει να
είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο Επιμελητήριο (Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό)
της Ελλάδας ή σε αντίστοιχο φορέα της χώρας εγκατάστασης του για επαγγελματική
δραστηριότητα σχετική με την διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών.
2.
Κάθε ένας που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης πρέπει να
διαθέτει εν ισχύ άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων ανακυκλώσιμων στερεών
αποβλήτων.

Άρθρο 17ο: Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται – επί ποινή αποκλεισμού - να υποβάλλουν,
μαζί με την προσφορά τους, τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, εντός του
φακέλου δικαιολογητικών:
1.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή του αντίστοιχου φορέα της χώρας
εγκατάστασης τους, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους.
2.
Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων
σε ισχύ.
3.
Για συνεταιρισμούς απαιτείται επιπλέον βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο
συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
4.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται:
i.
ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας Προκήρυξης και των σχετικών με
αυτήν διατάξεων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα,
ii.
ότι αναλαμβάνει να παραλάβει τα ανακυκλώσιμα υλικά στον τόπο που
αναφέρεται στο άρθρου 6 της παρούσας Προκήρυξης και σύμφωνα με τον ζητούμενο
τρόπο,
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iii.

ότι είναι απόλυτα ενήμερος για την ποιότητα των ανακυκλώσιμων υλικών που
παράγονται από το Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων,
iv.
ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής περί ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού,
v.
ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντα δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών
περιορισμών,
vi.
ότι θα διατηρήσουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσουν μόνο νια τους
σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων
προσφορών που τυχόν τεθούν υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση των
συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο.
5.
Για ενώσεις, τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν για κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση.
6.
Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

Άρθρο 18ο: Προσφορά Ενώσεως
1. Η ένωση δεν υποχρεούται να λάβει ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει
προσφορά. Ωστόσο, η επιλεγείσα ένωση θα πρέπει - εφόσον αυτό ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή - να προσκομίσει, πριν την υπογραφή της σύμβασης,
συμβολαιογραφική πράξη σύστασης Κοινοπραξίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
άρθρο 16Α της παρούσας Προκήρυξης.
2. Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
3. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση ανάθεσης του διαγωνισμού, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.
4. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος
της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα
προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση.
Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 19ο: Προσφορές
1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις
που αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσας Προκήρυξης. Η προσφορά θα περιέχει
πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς
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τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς
δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 17 της
παρούσας Προκήρυξης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά».
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται - επί ποινή απορρίψεως - σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά».
Οι φάκελοι των δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου που αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσας Προκήρυξης.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διαγωνισμού,
κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή,
κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.

Άρθρο 20ο: Περιεχόμενα Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς
Η Οικονομική Προσφορά θα αναγράφεται στο ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο με τίτλο
«ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της
παρούσας Προκήρυξης.
Οι τιμές της προσφοράς θα αναγράφονται με ακρίβεια τρίτου δεκαδικού ψηφίου και θα
πρέπει να αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά
θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που αναφέρονται ολογράφως. Παράλειψη της ολογράφου
γραφής καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.
Όλα τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς θα είναι, είτε συμπληρωμένα με το χέρι, είτε με
γραφομηχανή, είτε με Η/Υ, ευανάγνωστα. Προσφορά που δεν πληροί αυτόν τον όρο κρίνεται
απαράδεκτη.
Η Οικονομική Προσφορά θα είναι επί ποινή αποκλεισμού υπογεγραμμένη από το νόμιμο
εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή άλλους όρους απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

Άρθρο 21ο: Αποδοχή Όρων Προκήρυξης
1. Ο προσφέρων με την κατάθεση της προσφοράς του, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και δεν δύναται, με την
προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους
ανωτέρω όρους.
2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή
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Διαγωνισμού, είτε κατά την ενώπιόν της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της
Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε
σχετικό αίτημα από την ΕΔ.

Άρθρο 22ο: Διαδικασία Διαγωνισμού
Η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) – σε δημόσια συνεδρίασή της - προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο
σημείο 1 του άρθρου 13 της παρούσας Προκήρυξης.
Προσφορές που υποβάλλονται στην ΕΔ μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στη Γραμματεία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) για
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Τα στάδια που θα ακολουθηθούν για την ανάδειξη του αναδόχου, είναι τα εξής:
1. Αποσφράγιση Φακέλων Προσφοράς και έλεγχος των δικαιολογητικών των
διαγωνιζομένων (α΄ στάδιο)
Η ΕΔ παραλαμβάνει τους ΦΠ, τους αποσφραγίζει και αριθμεί με τη σειρά επίδοσης τους δύο
εσωτερικούς φακέλους με τον ίδιο αριθμό για κάθε φάκελο.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους Δικαιολογητικών των
διαγωνιζομένων, ενώ ορίζεται μέλος της το οποίο μονογράφει και σφραγίζει όλες τις σελίδες
των δικαιολογητικών. Κατόπιν, καταγράφει σε πρακτικό τα στοιχεία αυτών που υπέβαλαν
προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν με τη σειρά που αναγράφονται
στο άρθρο 17 της παρούσας Προκήρυξης. Ακολούθως, αφού αποχωρήσουν οι νόμιμοι
εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων, εξετάζει τα στοιχεία των φακέλων αυτών, αποκλείοντας
από την περαιτέρω διαδικασία, εκείνους οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει όλα τα ζητούμενα
στοιχεία του φακέλου, όπως ζητούνται στο άρθρο 17 της παρούσας Προκήρυξης.
Για όσους η Ε.Δ. κρίνει ότι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις υποβολής προσφοράς, οι
κλειστοί φάκελοι Οικονομικής Προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν.
2. Αποσφράγιση των φακέλων Οικονομικής Προσφοράς (β΄ στάδιο)
Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών των διαγωνιζομένων γίνεται στη συνέχεια
δημόσια, ενώ ορίζεται μέλος της το οποίο τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Κατά την
αποσφράγιση, η Ε.Δ. εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές των διαγωνιζομένων και στη
συνέχεια τις πινακοποιεί. Οι διαγωνιζόμενοι που υποβάλουν Οικονομική Προσφορά υπό
όρους ή αόριστη ή μη αντιστοιχούσα στα στοιχεία της Προκήρυξης, θα αποκλείονται.
Ακολούθως ανακηρύσσεται πλειοδότης αυτός (από όσους έγιναν δεκτές οι προσφορές τους)
που έδωσε τη μεγαλύτερη μέση σταθμισμένη τιμή (Υ), σύμφωνα με το άρθρο 4 της
παρούσας Προκήρυξης.
Σε περίπτωση ίδιων μέσων σταθμισμένων τιμών γίνεται δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη
του πλειοδότη.

Άρθρο 23ο: Κρίσεις Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού
Η Επιτροπή Διαγωνισμού με αιτιολογημένη γνώμη της, μπορεί να αποφασίσει:
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1.

Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του, με
τροποποίηση ή μη των όρων.
2.
Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της
Υπηρεσίας.
3.
Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
24 της παρούσας Προκήρυξης.
Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται
να την αναθέσει ή όχι και να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία,
χωρίς υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους
υποψηφίους. Επίσης, οι υποψήφιοι δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικά με τη
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, των Φακέλων
Προσφοράς κ.λπ.

Άρθρο 24ο: Ανακοίνωση Ανάθεσης
1. Στο διαγωνιζόμενο στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται
σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
α. Τις τιμές που προσέφερε.
γ. Το σχέδιο σύμβασης.
δ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2. Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3. Ο προσφέρων στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, υποχρεούται να προσέλθει σε δύο (02)
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας το προβλεπόμενο παραστατικό κατάθεσης της
προκαταβολής πληρωμής που αναφέρεται στο άρθρο 25 της παρούσας Προκήρυξης το
οποίο είναι απαραίτητο για την υπογραφή της σύμβασης.
4. Εάν η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προσφέροντα, η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική
τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προσφέροντα.
5. Εάν ο προσφέροντας στον οποίο έγινε η κατακύρωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύμβαση ή δεν καταβάλει την προκαταβολή πληρωμής, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 της παρούσας Προκήρυξης. Στις περιπτώσεις αυτές, η
ανάθεση της σύμβασης γίνεται στο διαγωνιζόμενο με την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη
μέση σταθμισμένη τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν
προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση ή δεν καταβάλει την προκαταβολή πληρωμής, ο
διαγωνισμός ματαιώνεται.

Άρθρο 25ο: Προκαταβολή Πληρωμής
Για την υπογραφή της σύμβασης είναι απαραίτητη η προσκόμιση από τον Ανάδοχο
παραστατικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που θα του υποδείξει η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε.
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(ΟΤΑ) προκαταβολής πληρωμής, ποσού ίσου με την συνολική αξία των προς πώληση
υλικών, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την ελάχιστη τιμή προσφοράς που καθορίζεται
από την παρούσα Προκήρυξη και της εκτιμούμενης συνολικής τους ποσότητας έως 31
Δεκεμβρίου 2011. Έτσι λοιπόν το συνολικό ποσό της προκαταβολής προκύπτει ως εξής:
Υλικό
Σίδηρος
Αλουμίνιο κουτί απαλλαγμένο από ξένες
ύλες
Ορείχαλκος
Καλώδια ανεξαρτήτους διατομής
Χαλκός
Προφίλ αλουμινίου
Λοιπά μέταλλα (ανοξείδωτα, γαλβανιζέ,
σκληρό - μαλακό αλουμίνιο κ.α.)

Ποσότητα
(σε κιλά)
1.800.000
40.000

Ελάχιστη τιμή
προσφοράς (σε €/kg)
0,04
0,50

3.000
600
400
500
8.000

1,30
0,35
3,10
0,70
0,30
ΣΥΝΟΛΟ:

Ποσό (σε €)
72.000,00
20.000,00
3.900,00
210,00
1.240,00
350,00
2.400,00
100.100,00

Η απαιτούμενη προκαταβολή πληρωμής για την υπογραφή της σύμβασης είναι εκατόν
χιλιάδες εκατό ευρώ (100.100 €).

Άρθρο 26ο: Τρόπος Πληρωμής
1.

Η έκδοση των τιμολογίων πώλησης από τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), θα γίνεται
μηνιαίως με βάση τα δελτία αποστολής των υλικών που θα έχει παραλάβει ο ανάδοχος
έκαστου μήνα. Μετά την συμπλήρωση του ποσού της προκαταβολής πληρωμής, η
εξόφληση των τιμολογίων πώλησης θα πραγματοποιείται εντός δέκα (10) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία έκδοσή τους.
2.
Εφόσον με το πέρας της 31ης Δεκεμβρίου 2011 η αξία των υλικών που έχουν
παραδοθεί στον ανάδοχο είναι μικρότερη από το ποσό της προκαταβολής πληρωμής, η
σύμβαση παρατείνεται έως την παράδοση στον ανάδοχο υλικών αξίας που θα καλύπτει το
ποσό της προκαταβολής πληρωμής.

Άρθρο 27ο: Κήρυξη Έκπτωτου του Αναδόχου
1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να
υπογράψει την σχετική σύμβαση ή αρνηθεί να την υπογράψει, ή δεν καταβάλει την
προκαταβολή πληρωμής του άρθρου 25 της παρούσας Προκήρυξης, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.
2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν:
α). Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Αριθμός Προκήρυξης: 03/2011

13

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)
3. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), καθώς και η τυχόν
προκύπτουσα διαφορά τιμής από την ανάθεση της σύμβασης σε άλλο ενδιαφερόμενο που
είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου.

Άρθρο 28ο: Ανωτέρα Βία
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε πέντε (05) εργάσιμες
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ). τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το παρόν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς αφορά το σύνολο των προς πώληση
ανακυκλώσιμων υλικών.
α/α

Υλικό

Τιμή προσφοράς
ολογράφως (€)

Τιμή
προσφοράς
αριθμητικώς
(€)

Ελάχιστη
τιμή
προσφοράς
(Χi)
Χ1 = 0,04 €/kg

1

Σίδηρος

2

Αλουμίνιο κουτί
απαλλαγμένο από ξένες
ύλες
Ορείχαλκος

Χ2 = 0,50 €/kg

4

Καλώδια ανεξαρτήτους
διατομής

Χ4 = 0,35 €/kg

5

Χαλκός

Χ5 = 3,10 €/kg

6

Προφίλ αλουμινίου

Χ6 = 0,70 €/kg

7

Λοιπά μέταλλα
(ανοξείδωτα, γαλβανιζέ,
σκληρό - μαλακό αλουμίνιο
κ.α.)

Χ7 = 0,30 €/kg

3

…………..……………………………
(ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ονοματεπώνυμο, υπογραφή, σφραγίδα)

Χ3 = 1,30 €/kg

