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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ. Α.Ε. προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την
«Λειτουργία
σταθμού
μεταφόρτωσης
ανακυκλώσιμων
Δήμου
Λήμνου»,
προϋπολογισμού δαπάνης 59.500,00 € πλέον ΦΠΑ .
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 10η Ιουλίου 2017, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10.00΄π.μ (Λήξη αποδοχής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Λήμνου
(Ισόγειο Δημαρχείου – Λιμάνι Μύρινας) τηλ.2254350040
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγω ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την παραπάνω
ημερομηνία, αυτός θα επαναληφθεί την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017, στον ίδιο τόπο και την ίδια
ώρα.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις, οφείλει να διαθέτει επιπλέον και
ειδική τεχνική και επαγγελματική και χρηματοοικονομική ικανότητα .
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και κάθε
άλλο σχετικό έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από τα γραφεία της ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. (Πληροφορίες : Π. Καβαλέρης, Τηλ.
2254350040- Fax.22540-26085 – email : pkavaleris@gmail.com), καθώς και από την
ιστοσελίδα του Δήμου Λήμνου (www.limnos.gov.gr).
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Σκαφίδας

