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Κοζάνη, 19-08-2013
Αρ. Πρωτ. -894-

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
1. Αναθέτουσα

2.
3.
4.

5.

Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής
Μακεδονίας –ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.ο
6 χλμ Κοζάνης – Πτολεμαΐδας (Κόμβος Εγνατίας)
Τ.Κ.:50100, Κοζάνη, GR
τηλ.: 24610 45531-3
fax : 24610 45532
email: info@diadyma.gr
Τύπος της διαδικασίας του διαγωνισμού: Ανοικτή
Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού: Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013 και
ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ (6 ο χλμ Κοζάνης – Πτολεμαϊδας)
Κατηγορία και περιγραφή υπηρεσιών: Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με
τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αποκομιδής απορριμμάτων», εις βάρος εκπτώτου με
το σύστημα που περιλαμβάνει σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πιο
συμφέρουσα προσφορά, προϋπολογισμού 1.785.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. ή
2.195.550,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%
Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης: Η προμήθεια προβλέπει την
αγορά του κάτωθι εξοπλισμού:

Α/Α

Αρχή:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ

1

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8m 3

6

2

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12m 3

6

3

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16m3
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6. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα
Κοζάνης, GR
7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες και Αλλοδαποί).
β) Όλα τα νομικά πρόσωπα (Ημεδαπά & Αλλοδαπά)
γ) Συνεταιρισμοί (υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή
βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
δ) Ενώσεις προμηθευτών εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Π.Δ
118/07.
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8. Νομοθετικές διατάξεις:
του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» συμπληρωματικά με τους
όρους της διακήρυξης στη διαγωνιστική διαδικασία
του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»
του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων» (ΦΕΚ Α’ 19/1-2-1995) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/1995
«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 145/95).
του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους
και άλλες διατάξεις».
του Ν. 3886/2010 περί «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2007)
του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/05.06.2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 66
/11-4-1996), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν.
3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005
του Ν. 3021/2005, (ΦΕΚ 143/Α’) Άρθρο 2, «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις
μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις»
του Ν.3310/05 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 8 του
Ν.3414/05
Η ΠΝΠ για «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων ….. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
237 Α /05-12-12) η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (άρθρο 21).
της απόφασης 2/161/16-05-2013 του Δ.Σ. που εγκρίνει τους όρους της παρούσης.
9. Υποδιαίρεση σε μέρη: Δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προμήθειας.
10. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
11. Διάρκεια σύμβασης: Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προμήθειας είναι έξι (6)
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον Ανάδοχο. Η παράδοση
των ειδών δύναται να είναι και τμηματική.
12. Έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν
από τη διεύθυνση της παραγράφου 1 με την καταβολή τριάντα (30 €) ευρώ, μέχρι έξι
ημέρες πριν την ημερομηνία κατάθεσης προσφορών (καθημερινά 08:00-16:00).
13. α) Λήξη προθεσμίας κατάθεσης των φακέλων προσφορών: Οι ενδιαφερόμενοι
δύνανται να καταθέσουν προσφορές το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 17/10/2013 και
ώρα 10:00π.μ. Οι προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται με οποιονδήποτε
τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι
θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
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14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.

διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του Προσφέροντος. Η Αναθέτουσα Αρχή
δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών,
από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που
είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην
Αναθέτουσα Αρχή, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν
αποσφραγισθεί.
β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να κατατεθούν οι φάκελοι: Διαχείριση
Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ), 6 ο χλμ Κοζάνης –
Πτολεμαΐδας (Κόμβος Εγνατίας), Τ.Κ.501 00, Κοζάνη, GR
γ) Γλώσσα: Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και
τη συμμετοχή σε αυτόν θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. Όσα στοιχεία δεν
είναι συντεταγμένα στην ελληνική πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
αλλιώς δε θα λαμβάνονται υπόψη.,
δ) Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών
Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση: Όσοι συμμετάσχουν
στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους στην Επιτροπή
Διαγωνισμού αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή με
πληρεξούσιο διορισμένο σύμφωνα με το καταστατικό τους, με συμβολαιογραφικό
έγγραφο που θα κατατεθεί στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Σε περίπτωση κοινοπραξίας η
προσφορά πρέπει να κατατεθεί είτε από όλους τους κοινοπρακτούντες, ο καθένας
νόμιμα εκπροσωπούμενος όπως παραπάνω ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, που θα πρέπει να κατατεθεί στην Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.
Εγγυήσεις: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσοστού 5% επί της
προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α, ήτοι
109.777,50€ με χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των διακοσίων δέκα (210) ημερών.
Χορήγηση προκαταβολής: Δεν προβλέπεται
Έγκριση αποτελέσματος: Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
Χρηματοδότηση: Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 - Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - Ταμείο
Συνοχής κατά 80% και από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά
20%. Οι πληρωμές της προμήθειας θα είναι τμηματικές ανάλογα με την παράδοση των
υπό προμήθεια ειδών και ύστερα από την παραλαβή τους από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας.
Πληροφοριακά στοιχεία: Δίδονται από τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ στα στοιχεία της παραγράφου
1 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κος Περικλής Καφάσης, κος Τσιόπτσιας
Κων/νος.
Ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου.
Ειδικές Διατυπώσεις: α) Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται σε βάρος της εκπτώτου
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΒΕ» (αρ. απόφασης ΔΣ ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ 5/159/03-04-2013) και στην οποία δόθηκε το
δικαίωμα όπως παραδώσει τα εν λόγω είδη μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της
διεξαγωγής του διαγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 34 του Π.Δ. 118/2007 (αρ.
απόφασης ΔΣ ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ 2/160/17-04-2013), συνολικού συμβατικού τιμήματος
1.756.500,00 € πλέον ΦΠΑ β) Τυχόν επιπλέον τίμημα από το συμβατικό της εκπτώτου
εταιρείας θα επιβαρύνει την ίδια και θα κρατηθεί από την εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης που αυτή κατέθεσε. γ) Η συμμετοχή της εκπτώτου εταιρείας στον παρόν
διαγωνισμό δεν είναι επιτρεπτή δ) Για τη ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού
απαιτείται μέχρι την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του παρόντος να έχει παραδοθεί
το σύνολο των ειδών και να έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.

3

ΑΔΑ: ΒΛΩ2ΟΞΦ4-9ΔΨ

22. Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:
20/08/2013

Κοζάνη, 19-08-2013
Για τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.

Χατζησυμεωνίδης Εμμανουήλ
Πρόεδρος Δ.Σ.
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