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Εάκςνθορ 12-05-2017 

Απιθ. Ξπωη.:  -696- 

 

 

 

ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  

«Οξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ & ειαζηηθψλ ζηα κεηαθνξηθά κέζα & κεραλήκαηα ηνπ 

Σπλδέζκνπ Δηαρείξηζεο Σηεξεψλ Απνβιήησλ 2017» 

 

Ν Ξπόεδπορ ηος Πςνδέζμος 

πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (σαμηλόηεπη ηιμή) γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο 

ηεο πξνκήζεηαο «Ξπομήθεια ανηαλλακηικών & ελαζηικών ζηα μεηαθοπικά 

μέζα & μησανήμαηα ηος Πςνδέζμος Γιασείπιζηρ Πηεπεών Αποβλήηων 

2017», πξνυπνινγηζκνχ  74.400,00 εςπώ κε ην Φ.Ο.Α.  

 

1. Αναθέηοςζα Απσή - Πηοισεία επικοινωνίαρ: 

Αλαζέηνπζα αξρή: Σχλδεζκνο Δηαρείξηζεο Σηεξψλ Απνβιήησλ Ζαθχλζνπ 

Ξδφο: θηίξην «ΝΕΜΘΑ», Ζάθπλζνο, 2νο φξνθνο, γξαθείν -4-  

Ταρ.Ισδ.: 29100 

Τει.: 26950 48125 

fax: 26950 45179 

E-mail: sydiazak@otenet.gr 

 

2. Ξπόζβαζη ζηα έγγπαθα: Ξη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ αληίγξαθα 

ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ην γξαθείν 7 ζην θηίξην «ΝΕΜΘΑ», Ζάθπλζνο, 

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο. 

 

3. Θωδικοί CPV: Ειαζηηθά: 34350000-5, Αληαιιαθηηθά Λεη. Λέζσλ : 34913000-0, 

Αληαιιαθηηθά Κνηπψλ Λεραλεκάησλ :  34913000-0 

 

4. Θωδικόρ NUTS κύπιος ηόπος παπάδοζηρ ηηρ ππομήθειαρ/εκηέλεζηρ ηηρ 

ςπηπεζίαρ: -------- 
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5. Ξεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ:  

A.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

ΠΟΟ 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ 

ΕΠΙΣΟΛΗ (2%) 

1. 
Αληαιιαθηηθψλ Λεηαθνξηθψλ 

Λέζσλ 
34.400,00 € 688,00 € 

2. Ειαζηηθψλ  20.000,00 € 400,00 € 

3. 
Αληαιιαθηηθά Κνηπψλ 

Λεραλεκάησλ 
20.000,00 € 400,00 € 

ΤΝΟΛΟ 74.400,00 € 1.488,00 € 

 

6. Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ δεν γίνονηαι δεκηέρ. 

 

7. Σπόνορ παπάδοζηρ ππομήθειαρ/εκηέλεζηρ ςπηπεζίαρ:  

Όπσο θαζνξίδεηαη θαη αλαθέξεηαη ζηελ ππ’ αξηζ. 40/2017 κειέηε θαη ζηελ                

695/12-05-2017Δηαθήξπμε ηνπ Οξνέδξνπ ηνπ Σπλδέζκνπ Ιαζαξηφηεηαο Ζαθχλζνπ. 

 

8. Δηθαίφκα ζσκκεηοτής έτοσλ θσζηθά ή λοκηθά πρωζφπα, ή ελϋζεης ασηϋλ ποσ 

αζθοϊλ εκπορία ή παροτή σπερεζίας ζηα σπω προκήζεηα είδε ή ζηης δεηοϊκελες 

εργαζίες θαη ποσ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: α) ζε θράηος-κέιος ηες Έλφζες, β) ζε 

θράηος-κέιος ηοσ Εσρφπαχθοϊ Οηθολοκηθοϊ Χϋροσ (Ε.Ο.Χ.), γ) ζε ηρίηες τϋρες ποσ 

έτοσλ σπογράυεη θαη θσρϋζεη ηε ΣΔΣ, ζηο βαζκω ποσ ε σπω αλάζεζε δεκωζηα 

ζϊκβαζε θαιϊπηεηαη απω ηα Παραρηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηης γεληθές ζεκεηϋζεης ηοσ 

ζτεηηθοϊ κε ηελ Έλφζε Προζαρηήκαηος I ηες φς άλφ Σσκθφλίας, θαζϋς θαη  δ) ζε 

ηρίηες τϋρες ποσ δελ εκπίπηοσλ ζηελ περίπηφζε γ΄ ηες παροϊζας παραγράθοσ θαη 

έτοσλ ζσλάυεη δηκερείς ή ποισκερείς ζσκθφλίες κε ηελ Έλφζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηϋλ 

αλάζεζες δεκοζίφλ ζσκβάζεφλ. 

 

11. Ξαπαλαβή πποζθοπών: Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο 

ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 31-05-2017 εκέξα Τεηάξηε κε Ώξα 

ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 11:00 κ.κ. Ξ δηαγσληζκφο ζα 

δηελεξγεζεί ζην Ιηίξην ηνπ «Νελία» 2νο φξνθνο, Γξαθείν -4-, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Μ. 4412/2016, Λεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη 

ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο Επηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 

 

12. Σπόνορ ιζσύορ πποζθοπών:  

Όπσο θαζνξίδεηαη θαη αλαθέξεηαη ζηελ ππ’ αξηζ. 40/2017 κειέηε θαη ζηελ               

695 /12-05-2017 Δηαθήξπμε ηνπ Οξνέδξνπ ηνπ Σπλδέζκνπ Ιαζαξηφηεηαο 

Ζαθχλζνπ. 
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13. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Ειιεληθή 

 

14. Σπημαηοδόηηζη: Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηοσς θφδηθοϊς 20.6671.001, 

20.6671.002, 20.6672.002 ηοσ προψποιογηζκοϊ ηοσ Σσλδέζκοσ. Σρεηηθέο ε ππ’ αξηζ. 

24/2017 απφθαζε ηνπ Δ.Σ. ηνπ Σπλδέζκνπ Ιαζαξηφηεηαο γηα ηε δηάζεζε ηεο 

πίζησζεο (αλάιεςε ππνρξέσζεο) θαη ε βεβαίσζε ηνπ Οξντζηακέλνπ ηεο 

Ξηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο (ή πξφηαζεο) αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ 

ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΟΔ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζηα νηθείν Λεηξψν 

Δεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α -1- 

 

15. Δνζηάζειρ: Σε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 

πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε 

έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη 

ελψπηνλ ηεο Ξηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο 

έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ 

ηνπ Δεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο.  

 

 

 

       Ν Ξπόεδπορ 

 

 

                                                               ΚΙΩΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ 
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