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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΝΟΜΟΤ ΚΕΡΚΤΡΑ (Τ.ΔΙ..Α. Ν. Κζρκυρασ)
προκηρφςςει Ηλεκτρονικό Δημόςιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνιςμό 35-3/2018 απόφαςη για 15ημζρεσ, με
κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικήσ άποψησ προςφορά, βάςει βζλτιςτησ
ςχζςησ ποιότητασ – τιμήσ, για την ανάδειξη αναδόχου εκτζλεςησ τησ υπηρεςίασ: «Παροχή υπηρεςιών για
τη μεταφορά του δεματοποιημζνου υπολείμματοσ από το ΧΤΣΑ Κεντρικήσ Κζρκυρασ ςτο ΧΤΣΤ
Λευκίμμησ».
Σο αντικείμενο τησ Τπηρεςίασ είναι η παροχή, με εξειδικευμζνο προςωπικό και μζςα του Παρόχου,
υπηρεςιϊν μεταφοράσ του δεματοποιημζνου υπολείμματοσ από το ΧΤΣΑ Κεντρικήσ Κζρκυρασ ςτο ΧΤΣΤ
Λευκίμμησ.
Σο ζργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΤ ΠΟΡΟΤ.
Η διάρκεια παροχήσ τησ υπηρεςίασ θα είναι για τρία (3) ζτη, με προχπολογιςμό δαπάνησ 1.757.809,74 €
και ςυνολικό προχπολογιςμό ζργου: (περιλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α.) 2.179.684,08 €.
Ο Διαγωνιςμόσ θα πραγματοποιηθεί με χρήςη τησ πλατφόρμασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δημοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τησ διαδικτυακήσ πφλησ: http:// www.promitheus.gov.gr / και
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Αϋ 147). ςε ηλεκτρονικό φάκελο.
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:14/01/2018 ημζρα Δευτζρα και ώρα
14:00.
Για την ζγκυρη ςυμμετοχή ςτο διαγωνιςμό απαιτείται η κατάθεςη εγγφηςησ ςυμμετοχήσ ποςοφ
35.156,20€ που ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% τησ εκτιμϊμενησ αξίασ τησ ςφμβαςησ εκτόσ ΦΠΑ διάρκειασ
ιςχφοσ τουλάχιςτον δεκατριϊν (13) μηνϊν προςμετροφμενουσ από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολήσ προςφορϊν.
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό ζχουν όλα τα φυςικά ή νομικά πρόςωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),
ςυνεταιριςμοί και ενϊςεισ, κοινοπραξίεσ, που υποβάλλουν κοινή προςφορά ςφμφωνα με τουσ όρουσ τησ
Διακήρυξησ. το ςφνολο των τευχϊν του διαγωνιςμοφ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςη
μζςω τησ διαδικτυακήσ πφλησ www.promitheus.gov.gr.
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευθφνονται κατά τισ εργάςιμεσ ημζρεσ
και ϊρεσ ςτον Τ.ΔΙ..Α. Ν. Κζρκυρασ, Κϊςτα Γεωργάκη 38, Κζρκυρα, ή ςτο τηλ. 2661047520 (Αρμόδιοσ
Τπάλληλοσ – ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΠΤΡΟ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ν. ΚΕΡΚΤΡΑ
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