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ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
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Αρχι:

Ανϊνυμθ Εταιρεία Διαχείριςθσ Απορριμμάτων Δυτικισ
Μακεδονίασ –ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.6 ο χλμ Κοηάνθσ – Πτολεμαΐδασ (Κόμβοσ Εγνατίασ)
Τ.Κ.:50100, Κοηάνθ, GR
τθλ.: 24610 45531-3
fax : 24610 45532
Σφποσ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ: Πρόχειροσ μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ.
Κατθγορία και περιγραφι: Ανάδειξθ αναδόχου για τθν υλοποίθςθ τθσ «Προμικεια
Γραφικισ Υλθσ», με το ςφςτθμα που περιλαμβάνει, ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με
κριτιριο τθ χαμθλότερθ προςφορά, προχπολογιςμοφ ζντεκα χιλιάδων ευρϊ
(11.000,00€) πλζον του ΦΠΑ.
υνοπτικι περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ: Η προμικεια αφορά είδθ
γραφικισ φλθσ όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
Σόποσ παροχισ υπθρεςιών: Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ, Νομόσ Κοηάνθσ, GR.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό:
α) Όλα τα φυςικά πρόςωπα (Ζλλθνεσ και Αλλοδαποί).
β) Όλα τα νομικά πρόςωπα(Ημεδαπά & Αλλοδαπά).
γ) Συνεταιριςμοί (υπό τθν προχπόκεςθ ότι αςκοφν εμπορικό ι βιομθχανικό ι
βιοτεχνικό επάγγελμα ςχετικό με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ.
δ) Ενϊςεισ προμθκευτϊν εφόςον ιςχφουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 7 του Π.Δ
118/07.
Νομοκετικζσ διατάξεισ: Όπωσ ςτο άρκρο 4 τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ.
Τποδιαίρεςθ ςε μζρθ: Δεκτζσ προςφορζσ και για μζροσ τθσ προμικειασ.
Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν γίνονται δεκτζσ.
Διάρκεια ςφμβαςθσ: Από 01-01-2015 μζχρι 31-12-2015.
Ζγγραφα και ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν
από τθ διεφκυνςθ τθσ παραγράφου 1 με τθν καταβολι δζκα (10 €) ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., μζχρι δφο εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία
κατάκεςθσ προςφορϊν (κακθμερινά 08:00-16:00).
α) Λιξθ προκεςμίασ κατάκεςθσ των φακζλων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ: Οι
ενδιαφερόμενοι δφνανται να κατακζςουν προςφορζσ το αργότερο μζχρι τθν 19-112014 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 11:00 π.μ. Η εταιρία δεν φζρει καμία ευκφνθ ςε
περίπτωςθ που οι αιτιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ φτάςουν ςτο πρωτόκολλο τθσ
εταιρίασ μετά τθν ανωτζρω καταλθκτικι θμερομθνία, και εάν αυτό γίν ει δεν κα
γίνονται δεκτζσ.
β) Διεφκυνςθ ςτθν οποία πρζπει να κατατεκοφν οι φάκελοι: Διαχείριςθ
Απορριμμάτων Δυτικισ Μακεδονίασ Α.Ε. (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ), 6 ο χλμ Κοηάνθσ –
Πτολεμαΐδασ (Κόμβοσ Εγνατίασ), Τ.Κ.501 00, Κοηάνθ, GR.
γ) Γλώςςα: Η εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ και οι δθλϊςεισ κα υποβλθκοφν ςτθν
Ελλθνικι γλϊςςα. Όςα ςτοιχεία δεν είναι ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι πρζπει να
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ αλλιϊσ δε κα λαμβάνονται υπόψθ.
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13. Πρόςωπα που επιτρζπεται να παραςτοφν ςτθν αποςφράγιςθ: Όςοι ςυμμετάςχουν
ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ ςτθν Επιτροπι
Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν αυτοπροςϊπωσ ι με νόμιμο
εκπρόςωπό τουσ ι με πλθρεξοφςιο διοριςμζνο ςφμφωνα με το καταςτατικό τουσ, με
ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο που κα κατατεκεί ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ
Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν. Σε περίπτωςθ κοινοπραξίασ θ προςφορά
πρζπει να κατατεκεί είτε από όλουσ τουσ κοινοπρακτοφντεσ, ο κακζνασ νόμιμα
εκπροςωποφμενοσ όπωσ παραπάνω ι από κοινό εκπρόςωπο διοριςμζνο με
ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο, που κα πρζπει να κατατεκεί ςτθν Επιτροπι
Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν.
14. Χρθματοδότθςθ: Ιδίοι Πόροι
15. Πλθροφοριακά ςτοιχεία:
Δίδονται από τθ ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ ςτα ςτοιχεία τθσ παραγράφου 1.
16. Ο ΦΠΑ βαρφνει τον κφριο του ζργου.
17. Πλθροφορίεσ: Περικλισ Καφάςθσ.

Κοηάνθ, 22-10-2014
Για τθ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ

Δθμοςκζνθσ Μαυρίδθσ
Πρόεδροσ Δ..
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