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Αναθέτουσα

Αρχή:

Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής
Μακεδονίας –ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.6 ο χλμ Κοζάνης – Πτολεμαΐδας (Κόμβος Εγνατίας)
Τ.Κ.:50100, Κοζάνη, GR
τηλ.: 24610 45531-3
fax : 24610 45532
Τύπος της διαδικασίας του διαγωνισμού: Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες
προσφορές.
Κατηγορία και περιγραφή υπηρεσιών: Ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης υλοποίησης της δράσης: Σχέδιο διαχείρισης
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας στα
πλαίσια του έργου «LESS WASTE» του προγράμματος IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία».
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με το κριτήριο της συμφερότερης από οικονομικής
άποψης προσφοράς.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00€) πλέον του
Φ.Π.Α.
Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης: Το αντικείμενο της υπηρεσίας
αφορά στο σύνολο των ενεργειών και δράσεων που αναφέρονται στο τεύχος των
τεχνικών προδιαγραφών.
Τόπος παροχής υπηρεσίας: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Νομός Κοζάνης,
ο
Γραφεία ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. (6 χλμ. Κοζάνης-Πτολεμαΐδας).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση
προσώπων (φυσικών ή νομικών που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που έχουν
συσταθεί ή λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους – Μέλους της ΕΕ
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και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια
εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ (Κράτη – Μέλη της ΕΕ και χώρες
της ΕΖΕΣ) και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, και ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό, με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος
διαγωνισμού όπως αναφέρεται στην δημοσίευση της δημόσιας πρόσκλησης στον
ελληνικό τύπο.
Νομοθετικές διατάξεις: Όπως αναφέρονται στο άρθρο 1.10 της αναλυτικής
διακήρυξης.
Υποδιαίρεση σε μέρη: Δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της υπηρεσίας.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή σύμβασης και για τρεις (3) μήνες (και όχι
πέραν της 31/05/2014).
Έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν
από τη διεύθυνση της παραγράφου 1, μέχρι την Παρασκευή 07-02-2014 (καθημερινά
08:00-16:00).
Λήξη προθεσμίας κατάθεσης των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Οι
ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν προσφορές το αργότερο μέχρι την 10-022014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε
περίπτωση που οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος φτάσουν στο πρωτόκολλο της
εταιρίας μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία, και εάν αυτό γίνει δεν θα
γίνονται δεκτές.
Διεύθυνση στην οποία πρέπει να κατατεθούν οι φάκελοι: Στη διεύθυνση της
παραγράφου 1
Γλώσσα: Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και οι δηλώσεις θα υποβληθούν στην Ελληνική
γλώσσα. Όσα στοιχεία δεν είναι συντεταγμένα στην ελληνική πρέπει να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση αλλιώς δε θα λαμβάνονται υπόψη.
Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση: Οι διαγωνιζόμενοι
υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή δια του νόμιμου εκπροσώπου τους ή
με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή που
πρέπει να παραληφθεί με απόδειξη τουλάχιστον μία μέρα πριν τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής ή με ταχυμεταφορά (courier).
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση 75%, Εθνικοί Πόροι 25%.
Πληροφοριακά στοιχεία: Δίδονται από τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ στα στοιχεία της
παραγράφου 1.
Πληροφορίες: κος Περικλής Καφάσης.

Κοζάνη, 27/01/2014
Για τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.

Δημοσθένης Μαυρίδης
Γενικός Διευθυντής

