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Ανακζτουςα

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 υπθρεςιών: Ανάδειξθ αναδόχου για τθν υπθρεςία με τίτλο
«ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΙΑΔΤΜΑ Α.Ε.». Θ επιλογι του αναδόχου κα
γίνει με το κριτιριο τθσ χαμθλότερθσ προςφοράσ.
Ο προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςε δεκατζςςερισ χιλιάδεσ ευρϊ (14.000,00€) πλζον του
Φ.Π.Α.
υνοπτικι περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ: Το αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ
αφορά ςτο ςφνολο των ενεργειϊν και δράςεων που αναφζρονται ςτο τεφχοσ των
τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
Σόποσ παροχισ υπθρεςίασ: Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ, Νομόσ Κοηάνθσ,
Γραφεία ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.(6 ο χλμ. Κοηάνθσ-Πτολεμαΐδασ) και Κεντρικζσ Εγκαταςτάςεισ
Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων (Νότιο Πεδίο Δ.Ε.Θ.)
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό:
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχει κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ
προςϊπων (φυςικϊν ι νομικϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά), που ζχουν
ςυςτακεί ι λειτουργοφν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία ενόσ Κράτουσ – Μζλουσ τθσ ΕΕ
και ζχουν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα, τθν κεντρικι διοίκθςθ ι τθν κφρια
εγκατάςταςι τουσ ςτο εςωτερικό τθσ ΕΕ, του ΕΟΧ (Κράτθ – Μζλθ τθσ ΕΕ και χϊρεσ
τθσ ΕΗΕΣ) και ςτο εςωτερικό των χωρϊν που είναι ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτθ Συμφωνία
Δθμοςίων Συμβάςεων του ΠΟΕ, και αςχολοφνται νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςτο
εξωτερικό, με τθν παροχι υπθρεςιϊν ςχετικϊν με το αντικείμενο του παρόντοσ
διαγωνιςμοφ όπωσ αναφζρεται ςτθν δθμοςίευςθ τθσ δθμόςιασ πρόςκλθςθσ ςτον
ελλθνικό τφπο.
Νομοκετικζσ διατάξεισ: Όπωσ αναφζρονται ςτθν άρκρο 4 τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ.
Τποδιαίρεςθ ςε μζρθ: Δεκτζσ προςφορζσ μόνο για το ςφνολο τθσ υπθρεςίασ.
Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν γίνονται δεκτζσ.
Διάρκεια ςφμβαςθσ: Από 01-01-2015 ζωσ 31-12-2015.
Ζγγραφα και ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν
από τθ διεφκυνςθ τθσ παραγράφου 1, μζχρι και δφο θμζρεσ πριν τθ διεξαγωγι του
διαγωνιςμοφ
(κακθμερινά
08:00-16:00)
ζναντι
δζκα
(10€)
ευρϊ
(ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.).
Λιξθ προκεςμίασ κατάκεςθσ των φακζλων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ: Οι
ενδιαφερόμενοι δφνανται να κατακζςουν προςφορζσ το αργότερο μζχρι τθν 19-112014 θμζρα Σετάρτθ και ώρα 10:00 π.μ. Θ 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 γίνει δεν κα
γίνονται δεκτζσ.
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Διεφκυνςθ ςτθν οποία πρζπει να κατατεκοφν οι φάκελοι: Στθ διεφκυνςθ τθσ
παραγράφου 1.
Γλώςςα: Θ 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.
Πρόςωπα που επιτρζπεται να παραςτοφν ςτθν αποςφράγιςθ: Οι διαγωνιηόμενοι
υποβάλλουν τισ προςφορζσ αυτοπροςϊπωσ ι δια του νόμιμου εκπροςϊ που τουσ ι
με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο ι ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι που
πρζπει να παραλθφκεί με απόδειξθ τουλάχιςτον μία μζρα πριν τθ λιξθ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ ι με ταχυμεταφορά (courier).
Χρθματοδότθςθ: Ιδίοι πόροι.
Πλθροφοριακά ςτοιχεία: Δίδονται από τθ ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ ςτα ςτοιχεία τθσ
παραγράφου 1.
Θ παροφςα ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. (www.diadyma.gr) και
ζχει αποςταλεί ςτον Ελλθνικό Τφπο.

Κοηάνθ, 22-10-2014
Για τθ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ

Δθμοςκζνθσ Μαυρίδθσ
Γενικόσ Διευκυντισ
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