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Αριθμ. Διακήρυξης: 11/2015

Η  ΔΕΔΙΣΑ  A.E.  (OTA)  διενεργεί  δημόσιο  διαγωνισμό,  κατά  την  ανοικτή  διαδικασία,  με

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά,

για  τη  σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με  τίτλο:  «Υπηρεσίες  εργασιών

διαχείρισης  αστικών  στερεών  αποβλήτων»,  κωδικός  CPV:  90511100,  90514000. Ο

προϋπολογισμός είναι  443.312,00  ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των

προσφορών  είναι  07/01/2016 και  ώρα  11:00  π.μ.,  η  ημερομηνία  διεξαγωγής  του

διαγωνισμού είναι 07/01/2016 και ώρα 11:00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν.

Η  εγγύηση  συμμετοχής  είναι  οκτώ  χιλιάδες  οκτακόσια  εξήντα  επτά  ευρώ  (8.867  €).

Υπάρχουν  ειδικές  προδιαγραφές.  Ο  τόπος  παροχής  των  υπηρεσιών  θα  είναι  οι

εγκαταστάσεις  του  Εργοστασίου  Μηχανικής  Ανακύκλωσης και  Κομποστοποίησης  και  του

Χώρου  Υγειονομικής  Ταφής  Απορριμμάτων  στη  θέση  «Κορακιά»  στη  Δημοτική  Ενότητα

Ακρωτήριου  του  Δήμου  Χανίων όσον  αφορά  τις  εργασίες  χειροδιαλογής  των  αστικών

στερεών αποβλήτων και τις εργασίες συλλογής μικροαπορριμμάτων και όλη η Περιφερειακή

Ενότητα  Χανίων  όσον  αφορά  τις  εργασίες  συλλογής  στερεών  αποβλήτων.  Ο  χρόνος

παροχής των υπηρεσιών θα είναι τέσσερεις (4) μήνες και αρχίζει να υπολογίζεται από την

επόμενη της υπογραφής της Σύμβασης. Ο ανωτέρω χρόνος μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί

κατά ένα (1) μήνα, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικείμενου, αν ζητηθεί από τον ανάδοχο

απασχόληση περισσότερου ή  λιγότερου  προσωπικού αντίστοιχα  από τον  προβλεπόμενο

ημερήσιο  μέσο  όρο,  ώστε  συνολικά  να  πραγματοποιηθεί  ο  συμβατικός  αριθμός

ημερομισθίων και  ωρομισθίων.  Το χρονικό διάστημα ισχύος της  προσφοράς είναι  εκατόν

είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν

γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση της παροχής των υπηρεσιών θα

γίνει αποκλειστικά και μόνο από ίδιους πόρους της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).  Δεν προβλέπεται

χορήγηση  προκαταβολής.  Η  αποζημίωση  (πληρωμή)  του  αναδόχου  θα  καταβάλλεται

μηνιαία,  με  βάση  τις  εγκεκριμένες  μηνιαίες  συγκεντρωτικές  καταστάσεις. Η  Προκήρυξη

εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 26/11/2015.

Περισσότερα  στοιχεία  και  πληροφορίες  για  την  Προκήρυξη  δίδονται  στο  τηλ.:  +30

2821091888, fax: +30 2821083400, αρμόδιος υπάλληλος κος Ηρακλής Καραμπατσάκης στο

τμήμα  Διεύθυνση  Τεχνικής  Υπηρεσίας,  διεύθυνση  Γρηγορίου  Ε'  50,  Τ.Κ.  73135,  Χανιά,

Ελλάδα.

Χανιά, 26/11/2015
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