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ΓΟΜΟΚΟ, 10/03/2017
ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 1982

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
«ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΒΗΟΚΑ
ΓΟΜΟΚΟΤ»
Ο Γήμαπσορ Γομοκού
πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κπιηήπιο καηακύπωζηρ
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (σαμηλόηεπη
ηιμή) γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΒΙΟΚΑ ΓΟΜΟΚΟΤ» ηνπ Γήκνπ
Γνκνθνύ, εκηιμώμενηρ αξίαρ 72.019.20 € (58.080,00 € ρσξίο ην Φ.Π.Α. 24%).
1) Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ:
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Γνκνθνύ,
Οδόο: Πιαηεία Μνπζσλ 1,Σαρ.Κσδ.: 35010,
Σει.: 2232022385, fax: 2232023012,
E-mail: g.liagkas@domokos.gr,
Ιζηνζειίδα: www.domokos.gr
2) Κωδικόρ CPV: [90481000-2] – Λεηηνπξγία ζηαζκνύ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ
4) Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Άκεζε θαη δσξεάλ πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζηελ
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ Γήκνπ www.domokos.gr.
5) Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: Παξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ «ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΒΙΟΚΑ ΓΟΜΟΚΟΤ».
6) Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Γελ επηηξέπεηαη ε επίδνζε αληηπξνζθνξώλ, ελαιιαθηηθώλ
πξνζθνξώλ θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
7) Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ: ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί όζνη λόκηκα θαηέρνπλ ηελ άδεηα γηα
άζθεζε δξαζηεξηόηεηαο ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, θαζώο επίζεο θαη λα
δύλαληαη λα παξέρνπλ ερέγγπα άξηηαο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο.
8) Τποβολή πποζθοπών: Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζηελ αίζνπζα ζπλεδξίαζεο ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γνκνθνύ, Πιαηεία Μνπζώλ 1, ηελ 23/03/2017, ημέπα Πέμπηη
ώπα 10:00, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν
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δελ δηεμαρζεί ε δεκνπξαζία ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία ή θξηζεί άγνλνο, ζα επαλαιεθζεί ηηο
30/03/2017, εκέξα Πέκπηε ζηνλ ίδην ηόπν θαη ρξόλν.
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ζηνλ δηαγσληζκό, νξίδεηαη ε
23/03/2017 εκέξα Πέμπηη. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 09:30.
9) Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Σν ρξνληθό δηάζηεκα δέζκεπζεο από ηελ πξνζθνξά είλαη έμη (6)
κήλεο από ηελ επόκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ.
10) Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Διιεληθή.
11) Υπημαηοδόηηζη: Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνπο ΚΑ 25/7326.0133 θαη 70/6277.0003, ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Γνκνθνπ.
12) Γιάπκεια ύμβαζηρ: Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα
δώδεθα (12) κήλεο.
13) Δγγςήζειρ: Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε πνζνζηό 2,00% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ επί ηνπ
νπνίνπ ππνβάιιεηαη πξνζθνξά ρσξίο Φ.Π.Α. ήηνη πνζό ίζν κε ρηιίσλ εθαηόλ εμήληα δύν επξώ
(1.162,00 €),θαη ε εγγύεζε θαιή εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο ζε πνζνζηό 5,00% ηεο ζπλνιηθήο
ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην ΦΠΑ.
14) Δνζηάζειρ: Έλζηαζε-πξνζθπγή κπνξεί λα ππνβάιιεηαη θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016.
15) Γημοζιεύζειρ: Σν ζπλνιηθό θείκελν ηεο δηαθήξπμεο αλαξηάηαη
(www.promitheus.gov.gr) θαη ζην portal ηνπ Γήκνπ www.domokos.gr .
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