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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
∆ηµόσιας, φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας εκποίησης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων.
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης διακηρύσσει :
Ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή δηµοπρασία η εκποίηση των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων που θα
περισυλλεχθούν εντός των ορίων του ∆ήµου, µε τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριµένο σηµείο
συλλογής Οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.∆.116/2004.
Ο διαγωνισµός γίνεται για την σύναψη σύµβασης, µεταξύ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και πιστοποιηµένης
εταιρείας συλλογής επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχηµάτων, επίσηµο µέλος του Ε.∆.Ο.Ε.
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο "Ο Κέφαλος" στο Αργοστόλι, τις 2 Αυγούστου 2018, ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής που προβλέπεται από το Π.∆ 270/81, µε
φανερές πλειοδοτικές προσφορές , όπως αυτή ορίσθηκε και ισχύει για τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς µε την 220/2018
απόφαση της Οικ. Επιτροπής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί µε
περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και
δηµοσιευόµενης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας.
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται ανά κατηγορία :
1. Για φορτηγά κάθε είδους και βαρέα οχήµατα, το ποσό των 80 € ανά τεµάχιο.
2. Για Ι.Χ αυτοκίνητα , το ποσό των 10 € ανά τεµάχιο.
3. Για δίκυκλα κάθε είδους , το ποσό των 3 € ανά τεµάχιο.
Τα ποσά αυτά είναι χωρίς τον ΦΠΑ.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας οχηµάτων ΟΤΚΖ που
είναι επίσηµα µέλη του δικτύου της Ε.∆.Ο.Ε. και µπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση όλων των
εργασιών που περιγράφονται στους όρους του παρόντος.
Κάθε συµµετέχων θα κληθεί να προσκοµίσει στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κλειστό φάκελο που εκτός από την
οικονοµική του προσφορά, θα περιέχει τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. αντίγραφο πιστοποιητικού µέλους της Ε.∆.Ο.Ε και Πιστοποίησης ISO 9001 και 14001.
2. Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας , θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να
αναγράφει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας προκήρυξης και αποδέχεται τους όρους αυτής πλήρως και
ανεπιφύλακτα. Επίσης να αναγράφει ότι η εταιρεία δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α.
3. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της
εταιρείας, καθώς και φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής του ταυτότητας.
4. Αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.
5. Αντίγραφα ασφαλιστήριων συµβολαίων σε ισχύ των οχηµάτων-γερανών που θα χρησιµοποιεί η
εταιρεία για την περισυλλογή των οχηµάτων (εάν αυτά λήξουν κατά την διάρκεια της σύµβασης, θα
προσκοµιστούν υποχρεωτικώς τα ανανεωθέντα ασφαλιστήρια συµβόλαια).
6. Συµπληρωµένο έντυπο προσφοράς, µε το ακριβές χρηµατικό ποσό που προτίθεται ο ενδιαφερόµενος να
καταβάλλει στον ∆ήµο για κάθε όχηµα που θα κληθεί να αποσύρει, ανεξαρτήτως κατάστασης και µε το συνολικό
άθροισµα πλειοδοτικής προσφοράς για τον ενδεικτικό αριθµό οχηµάτων του ∆ήµου για τουλάχιστον:
- 5 βαρέα οχήµατα
- 50 Ι.Χ οχήµατα
- 10 δίκυκλα
7. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης για έργο συναφές µε το αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης
και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνετε αναγκαίο ως επιπλέον τυπικό προσόν.
8. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού.
9.- Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό υπέρ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, αναγνωρισµένης
τράπεζας ή γραµµάτιο εγγυήσεως του ταµείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου µε το 10% της πρώτης
προσφοράς , δηλαδή 73 €:
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την
∆ιεύθυνση Καθαριότητας και κ.χ
(Παναγής ∆ελακάς τηλ. 2671362610) , κτήριο Ξενία-Αργοστόλι Κεφαλονιάς
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