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63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

ΘΕΜΑ: «∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
Σας στέλνουµε ̟ερίληψη διακήρυξης ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου«∆ιαχείριση ̟ρος τελική
διάθεση ζωικών υ̟ο̟ροϊόντων κατηγορίας 1,2,3 α̟ό τα ∆ηµοτικά Σφαγεία Πολυγύρου»και ̟αρακαλούµε για
την δηµοσίευση στην εφηµερίδα σας ως τις 24-03-2011 καθώς και την α̟οστολή σε µας του τιµολογίου µε δύο
φύλλα της εφηµερίδας σας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

--------------------------------------------Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Ε̟ιχείρησης Πολυγύρου
∆ιακηρύσσει ότι:
1) Εκτίθεται σε Πρόχειρο διαγωνισµό, µε έγγραφες και σφραγισµένες ̟ροσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη ̟ροσφορά για την διαχείριση (συλλογή, µεταφορά, διαλογή, ̟ροσωρινή α̟οθήκευση) ̟ρος
τελική διάθεση ζωικών υ̟ο̟ροϊόντων κατηγορίας 1, 2 και 3 α̟ό τα ∆ηµοτικά Σφαγεία του ∆ήµου
Πολύγυρου ̟ροϋ̟ολογισµού δα̟άνης Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ (40.000,00 €) συµ̟εριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 13 % σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας διακήρυξης, τις διατάξεις του : i.Του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ.
64/16-03-2007 τ. Α’ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υ̟ηρεσιών ̟ρος τις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «̟ερί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων
έργων, ̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005». ii. Του Π.∆. 28/1980 ̟ερί εκτελέσεως Έργων και
Προµηθειών του ΟΤΑ. iii. Του Ν. 3852/2010 υ̟ό τον τίτλο Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης, iv. Του Ν. 3310/05 (Φ.Ε.Κ. 30/14-2-2005 τ. Α’ )
«Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την α̟οτρο̟ή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/10-11-2005 τ. Α’ ) και
ισχύει και της Κ.Υ.Α. 20977/23.8.2007) ̟ερί των ∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.
3310/2005, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το Ν. 3414/2005», v. Του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/10-07-2007 τ. Α’ )
«Κανονισµός ̟ροµηθειών του ∆ηµοσίου», vi. Του Ν.3458/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και το̟ικό τύ̟ο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2007), vii. Την υ̟΄αριθµ.
18130/11.7.2007 α̟όφαση του Υ̟ουργού Ε̟ικρατείας «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων το̟ικών
εφηµερίδων (̟ρώην ε̟αρχιακών εντός των νοµών Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης) ̟ου έχουν την
δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Β΄1226/17.7.2007), viii. Του
Ευρω̟αϊκού Κανονισµού 1069/2009/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Οκτωβρίου 2009 «̟ερί υγειονοµικών κανόνων για ζωικά υ̟ο̟ροϊόντα και ̟αράγωγα ̟ροϊόντα ̟ου δε
̟ροορίζονται για κατανάλωση α̟ό τον άνθρω̟ο και για την κατάργηση του Κανονισµού ΕΚ αριθ.
1774/2002», ό̟ως αυτός θα εφαρµοστεί α̟ό τις 4 Μαρτίου 2011 και θα καταργεί τον ΕΚ 1774/2002 σύµφωνα
µε τα άρθρα 53,54, 55 του εν λόγω κανονισµού. Ix. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Ε̟ιτρο̟ής της 25ης

Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου ̟ερί υγειονοµικών κανόνων για ζωικά υ̟ο̟ροϊόντα και ̟αράγωγα ̟ροϊόντα ̟ου δεν
̟ροορίζονται για κατανάλωση α̟ό τον άνθρω̟ο και για την εφαρµογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του
Συµβουλίου όσον αφορά ορισµένα δείγµατα και τεµάχια ̟ου εξαιρούνται α̟ό κτηνιατρικούς ελέγχους στα
σύνορα οι ο̟οίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία. x. Του Π.∆. 211/2006 (Φ.Ε.Κ. 211/5-10-2006 τ. Α’ )
«Συµ̟ληρωµατικά µέτρα εκτέλεσης του Κανονισµού 1774/2002/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά
υ̟ο̟ροϊόντα ̟ου δεν ̟ροορίζονται για κατανάλωση α̟ό τον άνθρω̟ο», xi. Της Κ.Υ.Α. Η.Π.
50910/2727/16.12.2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών α̟οβλήτων,
εθνικός και ̟εριφερειακός σχεδιασµός», xii. Της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/28.3.2006 (Φ.Ε.Κ. 383/28-03-2006 τ. Β’
) «Μέτρα, όροι και ̟εριορισµοί για τη διαχείριση ε̟ικινδύνων α̟οβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της
Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Αντικατάσταση της υ̟’ αριθµ. 19396/1546/1997 Κ.Υ.Α. «Μέτρα και όροι για τη
διαχείριση ε̟ικινδύνων α̟οβλήτων».
2) Η δηµο̟ρασία θα γίνει την 29/03/2012, ηµέρα Πέµ̟τη µε ώρα λήξης ̟αράδοσης ̟ροσφορών την 10:00
̟.µ . και σε ̟ερί̟τωση ε̟ανάληψης αυτής την 30/03/2012 ηµέρα Παρασκευή µε ώρα λήξης ̟αράδοσης
̟ροσφορών την 10:00̟.µ. στα γραφεία της ∆ηµοτικής Ε̟ιχείρησης Πολυγύρου (Πολυτεχνείου 50) ενώ̟ιον της
αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής διενέργειας. σύµφωνα µε την Υ̟΄αριθµ.12 α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού µε την
ο̟οία εγκρίθηκε η υ̟΄αριθµ.1 µελέτη και καθορίστηκαν οι όροι ∆ηµο̟ράτησης του διαγωνισµού
3 ) Οι εργασίες χρηµατοδοτούνται α̟ό τα έσοδα ∆ηµοτικής Ε̟ιχείρησης Πολυγύρου και υ̟όκειται στις
κρατήσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για τα εργασίες αυτές
4 ) ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν : Φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α, α̟ό ε̟ιχειρήσεις ηµεδα̟ής ή
αλλοδα̟ής, οµίλους, ενώσεις νοµικών ή/και φυσικών ̟ροσώ̟ων, κοινο̟ραξίες, υ̟ό σύσταση κοινο̟ραξίες
των ανωτέρα µε ο̟οιοδή̟οτε συνδυασµό και εν γένει α̟ό ̟ερισσότερα του ενός ̟ρόσω̟α, φυσικά ή νοµικά,
̟ου υ̟οβάλλουν α̟ό κοινού υ̟οψηφιότητα και δραστηριο̟οιούνται ε̟αγγελµατικά στο αντικείµενο της
̟αρούσης, ̟ου έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ή έχουν συσταθεί
σύµφωνα µε την νοµοθεσία άλλου ̟λην της Ελλάδας κράτους µέλους της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού (Ε.Ο.Χ.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή την έδρα
τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον η δραστηριότητα τους ̟αρουσιάζει συνεχή δεσµό µε την
οικονοµία του κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή, τέλος, έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την νοµοθεσία
τρίτων χωρών, ̟ου έχουν υ̟ογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµ̟ορίου, η ο̟οία κυρώθηκε µε τον Ν. 2519/97, καθώς και της Αυστραλίας. Οι υ̟οψήφιοι θα ̟ρέ̟ει να
δραστηριο̟οιούνται ε̟αγγελµατικά κατά τα τελευταία δύο (2) έτη στην ̟αροχή υ̟ηρεσιών διαχείρισης
(συλλογή, µεταφορά, διαλογή, ̟ροσωρινή α̟οθήκευση) ζωικών υ̟ο̟ροϊόντων, να έχουν αναλάβει εντός της
τελευταίας 2ετίας τουλάχιστον ένα έργο ̟αροµοίου αντικειµένου µε αυτό της ̟αρούσης, και να διαθέτουν
άδειες και συµβάσεις σε ισχύ σύµφωνα µε τους όρους της εν λόγω διακήρυξης
5) Εγγύηση συµµετοχής ήτοι 5% του ̟ρ/σµού ̟οσού ύψους 2.000,00€,
6) Όλα τα σχετικά της µελέτης ευρίσκονται στα γραφεία της ∆ηµοτικής Ε̟ιχείρησης Πολυγύρου Πολυτεχνείου
50, ό̟ου οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν στις εργάσιµες ηµέρες και ώρες να λάβουν γνώση (τηλέφωνα: 23710
22136).
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