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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥΣ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α.»
Με την υπ’αριθμ. 655/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η

προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη Μεταφορά Συμπυκνωμένων
Απορριμμάτων του Δήμου Αιγιαλείας και Απόρριψή τους σε Χ.Υ.Τ.Α.
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στις 23/12/2015, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 12.00π.μ για τη Μεταφορά συμπυκνωμένων απορριμμάτων στο Γραφείο Δημάρχου του
Δήμου Αιγιαλείας ( Ανδρέου Λόντου 34-Αίγιο) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Προσφορές μπορούν να κατατεθούν και ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, σφραγισμένη
οικονομική προσφορά σύμφωνα με την διακήρυξη του αρχικού διαγωνισμού.
Η διακήρυξη της μεταφοράς απορριμμάτων παραμένει η ίδια, πλην του άρθρου για την
εγγύηση συμμετοχής και ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι με την προσφορά τους οφείλουν να
προσκομίσουν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, εντός
σφραγισμένου φακέλου επί ποινής αποκλεισμού.Δεδομένου του μικρού χρονικού διαστήματος
από την έκδοση της πρόσκλησης μέχρι την παραλαβή των προσφορών επισημαίνεται στους
ενδιαφερόμενους ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί μη
συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπό τους.
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Έτσι μαζί με την προσφορά μπορεί να κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση ότι τα παρακάτω
ζητούμενα δικαιολογητικά θα κατατεθούν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης καλής
εκτέλεσης:
1. Ασφαλιστική Ενημερότητα
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Ποινικό Μητρώο
4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.

Στην περίπτωση κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης οι συμμετέχοντες στη διαδικασία,
απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης των περιγραφόμενων σε αυτή
δικαιολογητικών κατά την φάση αξιολόγησης των προσφορών.
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεούται να προσέλθει μετά
τον προσυμβατικό έλεγχο από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός
ημερομηνίας όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 2 της Ειδικής Συγγραφής της 77/2014
μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
προσκομίζοντας την προβλεπόμενη από το άρθρο Β.2.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης αυτής.
Τα τεύχη δημοπράτησης θα είναι διαθέσιμα από τη Διεύθυνση Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης και θα αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατόπιν
επικοινωνίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Νικ. Πλαστήρα 11, 1ος όροφος, Αίγιο).
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