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Κοζάνη, 11-05-2016
Αρ. Πρωτ. -457-

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
1.

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης
ο

Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας – ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.: κος Καφάσης Περικλής, 6 χλμ Κοζάνης
– Πτολεμαΐδας (Κόμβος Εγνατίας), Τ.Κ.: 50100, Κοζάνη, Ελλάδα GR, Τηλέφωνο: 24610 45531-3,
fax: 24610 45532, email: info@diadyma.gr
2.

Τύπος της διαδικασίας του διαγωνισμού: Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός

3.

Ονομασία σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή: «Υπηρεσίες επεξεργασίας στραγγισμάτων του
ΧΥΤΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω αντίστροφης όσμωσης».

4.

Περιγραφή / αντικείμενο της σύμβασης: Ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο
«Υπηρεσίες επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω
αντίστροφης όσμωσης» με το σύστημα που περιλαμβάνει σφραγισμένες προσφορές με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά.

5.

Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης:
Αντικείμενο της υπηρεσίας αποτελεί η μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για την
επεξεργασία στραγγισμάτων μέσω αντίστροφης όσμωσης καθώς και η λειτουργία αυτού, όπως
περιγράφεται στο τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

6.

Τόπος εκτέλεσης παροχής των υπηρεσιών: Κεντρικές Εγκαταστάσεις της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. (Νότιο
Πεδίο ΔΕΗ Α.Ε), Νομός Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, GR

7.

Ταξινόμηση κατά CPV: 42996000-4.

8.

Προϋπολογισμός σύμβασης: 185.000,00 Ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 42.550,00 Ευρώ,
ή 227.550,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

9.

Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης:
α. Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών να μεταφέρει, να συνδέσει και να θέσει
σε κατάσταση άρτιας λειτουργίας τον προσφερόμενο εξοπλισμό.
β. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λειτουργήσει τον εξοπλισμό για δώδεκα (12) μήνες.
γ. Συνολική διάρκεια της σύμβασης: δεκατρείς (13) μήνες.

10. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο
διαγωνισμό ποσοστού 2% του Π/Υ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α, ήτοι
3.700,00, με χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των εκατόν πενήντα (150) ημερών) από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
11. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Στο διαγωνισµό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων που εκτελούν εργασίες σχετικά µε το
αντικείμενο του διαγωνισµού και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύµβασης.
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12. Νομοθετικές Διατάξεις:
Όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της αναλυτικής διακήρυξης.
13. Υποδιαίρεση σε μέρη: Δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της υπηρεσίας.
14. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
15. Παραλαβή εγγράφων και στοιχείων του διαγωνισμού: Τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα λάβουν υπόψη μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών

Δημόσιων

Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ)

μέσω

της

διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gov.gr.
16. Λήξη προθεσμίας κατάθεσης των φακέλων προσφορών: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν
τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την
15-06-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών

Δημόσιων

Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ)

μέσω

της

διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα.
17. Γλώσσα: Η γλώσσα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η ελληνική με εξαίρεση τους
τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται και στην Αγγλική όπου απαιτείται, ενώ εάν ορισμένοι όροι
δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, θα αναφέρονται μόνον στην Αγγλική.
18. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
19. Δυνατότητα παράτασης ισχύος προσφορών: Μέχρι εξήντα (60) ημέρες.
20. Χρηματοδότηση: Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
21. Έγκριση αποτελέσματος: Προϊσταμένη Αρχή της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
22. Πληροφοριακά στοιχεία:
Α. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο της υπηρεσίας.
Β. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο της υπηρεσίας.
Γ. Πληροφορίες δίδονται από τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
23. Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο: 11-05-2016.
Κοζάνη, 11-05-2016
Για τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.

Μαυρίδης Δημοσθένης
Γενικός Διευθυντής
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