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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν σφραγισµένη έγγραφη
Προσφορά για την επιλογή ενός αναδόχου (προµηθευτή) µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή, για το έργο (προµήθεια): «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ∆ήµου Γαύδου και
συνοδά έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων - Υποέργο 3: Προµήθεια κάδων
οικιακής κοµποστοποίησης», προϋπολογισµού τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ
(4.800,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. και πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ (5.904,00 €) µε
Φ.Π.Α. 23%, όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται στη συνηµµένη Μελέτη της Υπηρεσίας που
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Πρόσκλησης.
Η χρηµατοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη» 2007-2013» και συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής, αρ. πρωτ.
Απόφασης ένταξης: 127400/27-06-2014 (Α∆Α: Β8ΧΣ0-1ΨΧ), αρ. πρωτ. 1ης τροποποίησης
Απόφασης ένταξης: 7066/21-05-2015 (Α∆Α: ΩΗΞ∆465ΦΘΘ-ΚΝΘ).
Α. Παράδοση και περιεχόµενο Φακέλων Προσφοράς:
Όσοι εκ των ενδιαφεροµένων καταθέτουν τους Φακέλους Προσφοράς (ΦΠ) τους ιδιοχείρως,
πρέπει να τους υποβάλλουν στη Γραµµατεία της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) έως τις 30/07/2015,
ηµέρα Πέµπτη και έως την ώρα 11.00 π.µ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα
γραφεία της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), Γρηγορίου Ε’ 50, Χανιά, Τ.Κ. 73135. Οι ΦΠ µπορούν να
υποβληθούν και ταχυδροµικά, µε ευθύνη των ενδιαφεροµένων ως προς τον χρόνο και το
περιεχόµενο παραλαβής. Και στην περίπτωση αυτή ισχύ έχουν όλοι οι ΦΠ που θα έχουν
φθάσει στο πρωτόκολλο της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) το αργότερο έως την άνω ηµεροµηνία και
ώρα.
Φάκελοι Προσφορών που θα υποβληθούν µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα δε θα
γίνονται δεκτοί, ούτε θα παραλαµβάνονται. Προσφορές οι οποίες θα περιέλθουν στο
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας µετά την εκπνοή της προθεσµίας που έχει τεθεί δεν γίνονται
δεκτές, ακόµη και αν έχουν ταχυδροµηθεί ή αποσταλεί εντός της ως άνω προθεσµίας και θα
επιστρέφονται. Η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου ή άλλου οργάνου δεν λαµβάνεται
υπόψη.
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Κάθε ΦΠ θα φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:
α. Η λέξη «Προσφορά».
β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια: ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).
γ. Τον τίτλο της προµήθειας: : «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ∆ήµου Γαύδου και συνοδά έργα
διαχείρισης στερεών αποβλήτων - Υποέργο 3: Προµήθεια κάδων οικιακής
κοµποστοποίησης»
δ. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζοµένου.
Ο Φάκελος Προσφοράς που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι θα είναι κλειστός και
σφραγισµένος και θα περιέχει την έγγραφη Προσφορά του, στην οποία θα αναγράφονται:
1. Τα είδη που προσφέρει µε προσδιορισµό του κατασκευαστή, του µοντέλου και των
λοιπών τεχνικών τους χαρακτηριστικών, τα οποία επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να
καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των προς προµήθεια ειδών που αναφέρονται στις
Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης της Υπηρεσίας.
2. Την τιµή που προσφέρει για κάθε είδος, χωρίς Φ.Π.Α., µε την συµπλήρωση του
παρακάτω ενδεικτικού Πίνακα:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
α/α
1

Περιγραφή Είδους
Κάδος οικιακής κοµποστοποίησης

µµ

Ποσότητα

Tεµάχιο

40

Τιµή

Συνολική αξία
χωρίς ΦΠΑ

Αποδεκτές είναι µόνο οι οικονοµικές προσφορές που δεν υπερβαίνουν τον
προϋπολογισµό της Μελέτης της Υπηρεσίας (4.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α.).
Κάθε υποψήφιος συµµετέχει µε µία και µοναδική προσφορά. Αν υποβάλει περισσότερες από
µία προσφορές ή προτάσεις θα απορριφθούν όλες στο σύνολό τους.
Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προτάσεις (λύσεις) ή
αντιπροτάσεις (λύσεις), δεν γίνονται δεκτές και αν υποβληθούν θα απορριφθούν ως
απαράδεκτες.
Β. ∆ικαίωµα συµµετοχής:
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν:
1. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά.
2. Συνεταιρισµοί.
3. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Γ. Άνοιγµα – Αξιολόγηση Προσφορών:
Το άνοιγµα και ο έλεγχος των Προσφορών θα διενεργηθεί από την Επιτροπή αξιολόγησης
των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης.
Κριτήριο ανάθεσης της προµήθειας είναι η χαµηλότερη τιµή.
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∆. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης:
1. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών θα είναι το αργότερο εξήντα (60)
ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης.
2. Ο τόπος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών είναι ο ∆ήµος Γαύδου.
ΣΤ. Πληρωµή:
Ο τρόπος αµοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύµβαση που θα υπογραφεί και θα
συνδέεται µε το παραδοτέο.
Ζ. Πληροφορίες:
∆ιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος, Τ.Κ.
73135, Χανιά, τηλ. 28210 91888, εσωτερικό 106, fax 28210 83400, ηλεκτρονική διεύθυνση
karabatsakis@dedisa.gr, Υπεύθυνος Ηρακλής Καραµπατσάκης, ∆ιευθυντής Τεχνικής
Υπηρεσίας.
Η. ∆ηµοσιότητα:
Η παρούσα Πρόσκληση και η Μελέτη της Υπηρεσίας που την συνοδεύει, έχει αναρτηθεί στα
γραφεία της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και στην ιστοσελίδα της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) www.dedisa.gr
και η Προκήρυξη στον διαδικτυακό τόπο et.diavgeia.gov.gr. στις 13/07/2015.

Χανιά, 13/07/2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ MSc
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