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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 03/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για
την επιλογή αναδόχου/ων ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ για τις ανάγκες του Έργου :
«ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» με τα ακόλουθα
στοιχεία:
1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής : ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ, Διεύθυνση : Ορμύλια Χαλκιδικής, ΤΚ : 63071
Τηλέφωνο :+30 23710 21572, Τηλεομοιοτυπία :+30 23710 21571
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: t.y@ormyliafoundation.gr Ιστοσελίδα: w w w . o r m yl i a f o u n d a t i o n . g r
2) Η Σύμβαση θα συναφθεί ως προμήθεια-υπηρεσίες.
3) Θα διενεργηθεί : Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός με τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
4) Τόπος παροχής των υπηρεσιών εκμίσθωσης: Ιδρυμα Ορμύλια, Ορμύλια Χαλκιδικής.
5) Αντικείμενο διαγωνισμού και σύμβασης είναι η ημερήσια εκμίσθωση των κάτωθι μηχανημάτων: ΦΟΡΤΗΓΟ
2ΑΞΟΝΙΚΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 8Μ3, ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ JCB 4Τ, ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ JCB 4Τ ME
ΣΦΥΡΑ, ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ (ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ) ΤΥΠΟΥ BOBCAT, ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ και ΦΟΡΤΗΓΟ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο είτε τμηματικά ανά μηχάνημα.
6) Η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τους επόμενους δεκαοκτώ (18) μήνες και τυχόν
ανατιμήσεις δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές. Η εκμίσθωση όμως θα γίνεται τμηματικά και σε διάφορα χρονικά
διαστήματα με αμοιβή ωριαίας αποζημίωσης.
7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής από το
Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος Ορμύλια, Ορμύλια Χαλκιδικής, 63071, τηλ. +30 2371 021572 ώρες (10:00
π.μ. έως τις 02:00 μ.μ.) καταβάλοντας το ποσό των 10,00 €. Εναλλακτικά μπορούν να προβούν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα
στην αναπαραγωγή της διακηρύξεως και των παραρτημάτων της. Η περιληπτική προκήρυξη δημοσιεύεται επίσης στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση w w w . o r m yl i a f o u n d a t i o n . g r . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν Τεύχη
διαγωνισμού έως 06/11/2013 και ώρα 02.00 μμ.
9) Ο αρχικός προϋπολογισμός της σύμβασης συνολικά είναι 26.653,16€ + (15% προαίρεση) ήτοι 3.997,97€ + 23% ΦΠΑ
7.049,76€ = 37.700,89€.
10) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος Ορμύλια, μέχρι την 08/11/2013
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 (καταληκτική ημερομηνία). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η
08/11/2013 ημέρα Παρασκευή. Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.
11) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος Ορμύλια στις
08/11/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.
12) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που κατέχουν και λειτουργούν τα εν λόγω
μηχανήματα και προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες
σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων και
για ενώσεις : δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.
Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές.
13) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ του Ιδρύματος Ορμύλια και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ).
Ορμύλια, 21/10/2013
Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας
Του Ιδρύματος Ορμύλια

Καραγιάννης Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός
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