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ΠΡΟΚΛΗΗ
Μ Δήμμξ μαξ εκδηαθένεηαη κα ακαζέζεη ζε ακάδμπμ ηεκ πνμμήζεηα με ηίηιμ «Προμήθεια κάδωμ
ζύμμεικηωμ απορριμμάηωμ για ηη ζσμπλήρωζη και αμηικαηάζηαζη ηοσ σπάρτομηος δικηύοσ Δ.Γ.
Μαλίωμ», ζφμθςκα με ηεκ ΔΝΓ15/2017 Ιειέηε ηεξ Δ/κεξ Νενηβάιιμκημξ & Αγνμηηθήξ
Ναναγςγήξ θαη ηεκ ε οπ’ ανηζ. 310/2017 απυθαζε Μηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ, πνμτπμιμγηζμμφ
14.842,80 € θαη πνεμαημδμηείηαη απυ Έζμδα.

Ναναθαιμφμε κα μαξ απμζηείιεηε ζπεηηθή πνμζθμνά γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ
παναπάκς πνμμήζεηαξ έςξ θαη ηεκ Ναναζθεοή 21/07/2017
Μη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα. Ε πνμζθενυμεκε ηημή ζα εθθνάδεηαη ζε εονχ θαη
ζα ακαγνάθεηαη ανηζμεηηθχξ θαη μιμγνάθςξ. Μη πνμζθμνέξ θαηαηίζεκηαη ή απμζηέιιμκηαη με
ζοζηεμέκε επηζημιή ηαποδνμμηθά ή θαη με μπμημδήπμηε άιιμ ηνυπμ ζηεκ οπενεζία πνςημθυιιμο ημο
Δήμμο (δημοηικό καηάζηημα Γοσρμώμ) ζε ζθναγηζμέκμ θάθειμ, με ηεκ έκδεηλε ζημ ελςηενηθυ μένμξ
ημο θαθέιμο με θεθαιαία γνάμμαηα :
ΠΡΟ : ΔΕΙΜ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ- ΓΝΖΠΞΜΝΕ ΓΚΩΙΜΔΜΠΕΟΕΟ & ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕΟ
ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ (ΓΗΝΜΠΑ)
Γηα ηεκ πνμμήζεηα με ηίηιμ «Προμήθεια κάδωμ ζύμμεικηωμ απορριμμάηωμ για ηη ζσμπλήρωζη και
αμηικαηάζηαζη ηοσ σπάρτομηος δικηύοσ Δ.Γ. Μαλίωμ»
ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ: ΓΜΡΞΚΓΟ (ΝΞΩΕΚ ΑΙΓΞΖΗΑΚΖΗΕ ΒΑΟΕ ) – Π.Η. 70014
Ννμζθμνέξ πμο θαηαηίζεκηαη μεηά ηεκ παναπάκς εμενμμεκία είκαη εθπνυζεζμεξ θαη επηζηνέθμκηαη
απυ ηεκ Ρπενεζία.
Μ θάθειμξ πνμζθμνάξ επί πμηκή απμθιεηζμμφ οπμπνεςηηθά πνέπεη κα πενηιαμβάκεη :
Α1) Ρπεφζοκε δήιςζε ημο Κ.1599/86 με ηεκ μπμία δειχκμοκ υηη:

i.
ii.
iii.

iv.

Έιαβα γκχζε υιςκ ηςκ υνςκ ηςκ ηεπκηθχκ πνμδηαγναθχκ βάζεη ηςκ μπμίςκ γίκεηαη ε ενγαζίαξ θαη
υηη ημοξ απμδέπμμαη αοημφξ πιήνςξ πςνίξ θαμία επηθφιαλε.
Ε πνμζθμνά μμο δεκ έπεη θαμία απυθιηζε απυ ηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ.
Όηη δεκ έπεη απμθιεηζζεί ε ζομμεημπή μμο απυ δηαγςκηζμμφξ ημο Δεμμζίμο θαη Μ.Π.Α, δεκ έπς
θενοπζεί έθπηςημξ, δεκ έπς οπμπέζεη ζε ζμβανυ πανάπηςμα θαηά ηεκ άζθεζε ηεξ επαγγειμαηηθήξ
μμο δναζηενηυηεηαξ θαη υηη είμαη ζοκεπήξ ζηεκ εθπιήνςζε ηςκ ζομβαηηθχκ μμο οπμπνεχζεςκ υπςξ
επίζεξ θαη ηςκ οπμπνεχζεςκ μμο πνμξ Ρπενεζίεξ ημο Δεμυζημο Πμμέα.
Μ πνυκμξ πανάδμζεξ είκαη υπςξ δεηά ε μειέηε.

Α2) Ννμξ απυδεηλε ηεξ με ζοκδνμμήξ ηςκ ιυγςκ απμθιεηζμμφ απυ δηαδηθαζίεξ ζφκαρεξ δεμμζίςκ
ζομβάζεςκ ηςκ παν.1 θαη 2 ημο άνζνμο 73 ζε ζοκδοαζμυ με ηηξ παν. 2 & 3 ημο άνζνμο 80 ημο
Κ.4412/2016, επηπιέμκ πνμζθμμίδμκηαη ηα παναθάης δηθαημιμγεηηθά:
α. Απυζπαζμα Νμηκηθμφ Ιεηνχμο: α.α) ζε πενίπηςζε Γηαηνηχκ Νενημνηζμέκεξ Γοζφκεξ – ΓΝΓθαη πνμζςπηθχκ εηαηνεηχκ –ΜΓ θαη ΓΓ- ημοξ δηαπεηνηζηέξ, α.β) ζηεκ πενίπηςζε Ακςκφμςκ
Γηαηνηχκ –ΑΓ- ημκ Δηεοζφκμκηα Οφμβμοιμ θαζχξ θαη υια ηα μέιε ημο Δημηθεηηθμφ Οομβμοιίμο.
β. Φμνμιμγηθή Γκεμενυηεηα.
γ. Αζθαιηζηηθή Γκεμενυηεηα ( άνζνμ 80 παν.2 ημο Κ.4412/2016).
Γθυζμκ πνυθεηηαη γηα Κμμηθυ Ννυζςπμ, απμδεηθηηθά κμμημμπμίεζεξ ημο Κμμηθμφ Ννμζχπμο
(άνζνμ 93 ημο Κ.4412/2016).
Α3)
Νηζημπμηεηηθυ
μηθείμο
Γπημειεηενίμο
με
ημ
μπμίμ
ζα
πηζημπμηείηαη
ε
κυμημε δναζηενηυηεηα ζηεκ εμπμνία πνμσυκηςκ ζοκαθχκ με ηα είδε ηςκ οπυ πνμμήζεηα εηδχκ θαη ημ
μπμίμ ζα έπεη εθδμζεί ημ πμιφ έλη (6) μήκεξ πνηκ απυ ηεκ εμενμμεκία δηεκένγεηαξ ημο
δηαγςκηζμμφ.
Β)

Ηαιά ζθναγηζμέκμ οπμθάθειμ με ηεκ έκδεηλε «ΠΓΚΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ». Ιέζα ζημ θάθειμ αοηυ

ζα πενηέπμκηαη επί πμηκή απμθιεηζμμφ, υια ηα ηεπκηθά ζημηπεία πμο δεημφκηαη ζηεκ εηδηθή ζογγναθή
οπμπνεχζεςκ ηεξ Πεπκηθήξ Έθζεζεξ.
Γ) Ηαιά ζθναγηζμέκμ οπμθάθειμ με ηεκ έκδεηλε «ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ». Ιέζα ζημ θάθειμ
πενηέπεηαη ε πνμζθμνά ημο δηαγςκηδυμεκμο, ζομπιενςμέκε ζημ έκηοπμ ηημμιυγημ πνμζθμνάξ .
Νιενμθμνίεξ γηα ηεκ ακςηένς ενγαζία πανέπμκηαη θαηά ηηξ ενγάζημεξ εμένεξ θαη χνεξ, ζημ
ηειέθςκμ 2813404635, 649 fax 2813404608 θ. Ηςκ/κμξ Ηαιαζάθεξ ή Αζεκά Ιειηανάθε. Γηα
ηεπκηθά ζέμαηα πιενμθμνίεξ θ. Δμονίδεξ Γμμακμοήι ηει : 2897340050.
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