Κοζάνη, 21-03–2019
Αρ. Πρωτ. -599-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ /ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Green point
infrastructure) Παραδοτέο 3.3.2
με CPV: 45300000-0 με τίτλο ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ’
και με προϋπολογισμό 57.536,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)
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Αναθέτουσα Αρχή: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας
–ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.6ο χλμ. Κοζάνης – Πτολεμαΐδας (Κόμβος Εγνατίας)
Τ.Κ.:50100, Κοζάνη, GR
τηλ.: 24610 45531,3
fax: 24610 45532
email: info@diadyma.gr
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΑΣΦΑΛΤΙΚΑ με προϋπολογισμό 6.739,88 € (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση), β) κατηγορία
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με προϋπολογισμό 37.441,61 € (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση),
και γ) κατηγορία ΕΡΓΑ Η-Μ με προϋπολογισμό 1.213,54 € (χωρίς Φ.Π.Α. και
αναθεώρηση). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.
Το έργο αφορά στην κατασκευή μεταλλικής χοάνης φόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών,
καθώς στην τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών εντός του υφιστάμενου κτιρίου, το οποίο
θα εξυπηρετεί τις ανάγκες Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης εντός της Τοπικής
Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων Φλώρινας. Το έργο περιλαμβάνει επίσης την
ασφαλτόστρωση του χώρου προσωρινής αποθήκευσης και τεμαχισμού ογκωδών ΑΣΑ
και πρασίνων καθώς και την αντικατάσταση του φρεατίου υδροσυλλογής εντός της
εγκατάστασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.diadyma.gr .
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων
ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω
των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4412/2016, της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ 3074/Β/06-09-2017).
Η διάρκεια της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες .
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16η
Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών η 14:00 ενώ ως
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ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 22η Απριλίου 2019
ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών η 09:30 π.μ.. Το
σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο
95 παρ.2α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση
κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία
προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ,
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό,
δημόσια
προσβάσιμο,
χώρο
“ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί”
της
πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί (σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα κριτήρια επιλογής
των άρθρων 22Β-22Δ της αναλυτικής Διακήρυξης), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται στην/στις κατηγορία/ες Α1 και άνω για έργα
κατηγορίας Οικοδομικών και στην/στις κατηγορία/ες Α1 και άνω για έργα κατηγορίας
Οδοποιίας που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 928,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι για 7 μήνες από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα: Interreg IPA Cross-border Cooperation
Programme “Greece-Albania 2014-2020” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική
Συμμετοχή, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔΕ: 2018ΕΠ5056004).
Δεν δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο της
ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
Κοζάνη, Μάρτιος 2019
Για τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.

Μαυρίδης Δημοσθένης
Γενικός Διευθυντής
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