ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός γ ι ά τ ο ν ε κ χ ι ο ν ι σ μ ό ο δ ι κ ο ύ
δικτύου προς το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού για
την χρονική περίοδο 2014-2015
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.
ΒΟΥΛΗΣ 7 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10562
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Πληροφορίες: Χρυσούλα Βασιλοπούλου
Τηλ : +30 210-3339706 Φαξ: +30 210-3339418
e-mail : xvasilopoulou@etasa.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι
ο εκχιονισμός του οδικού
δικτύου προς το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού για την
χρονική περίοδο 2014-2015.
Οι υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχει ο Ανάδοχος για την ομαλή πρόσβαση των
τουριστών αλλά και του προσωπικού της ΕΤΑΔ, στο Χιονοδρομικό Κέντρο
Παρνασσού, ώστε αυτό να είναι προσβάσιμο, από όλες τις περιοχές, πληρώντας τις
απαιτούμενες συνθήκες ασφάλειας και προστασίας του Περιβάλλοντος,
είναι
συνοπτικά οι ακόλουθες:
 Να διαθέτει δύο συνεργεία, που το ένα θα εκχιονίζει τους δρόμους
πρόσβασης προς το χιονοδρομικό κέντρο από Αράχωβα και το δεύτερο από
Αμφίκλεια καθώς και τους χώρους στάθμευσης και τον συνδετήριο δρόμο
(Φτερόλακα-Κελλάρια). Κάθε συνεργείο θα πρέπει να διαθέτει :
α. Ένα εκχιονιστικό μηχάνημα ελάχιστης ισχύος 160 ΗΡ με εκχιονιστική
φρέζα,
β. Ένα εκχιονιστικό μηχάνημα ελάχιστης ισχύος 155 ΗΡ με εκχιονιστική
λεπίδα τύπου V φρέζα και αλατοδιανομέα και
γ. Ένα χειριστή για κάθε μηχάνημα με την προβλεπόμενη άδεια χειριστή
εκχιονιστικού για κάθε μηχάνημα της συγκεκριμένης ισχύος.
 Προμήθεια αλατιού 100 m3 αντιπαγωτικής προστασίας των δρόμων και των
Parking του Χ.Κ. Παρνασσού.
Για την κατανόηση του χώρου, το οδικό δίκτυο του Χιονοδρομικού Κέντρου
Παρνασσού, αναλύεται ως εξής:
α) Δρόμος Αράχωβας (διασταύρωση Επταλόφου) – Κελλάρια 1750 μήκος 11χλμ
β) Δρόμος Αμφίκλειας – κάτω πάρκινγκ Φτερόλακας
μήκος
15χλμ
γ) Δρόμος ενδιάμεσος κάτω πάρκινγκ Φτερόλακας – Κελλάρια 1750 μήκος 4χλμ
δ) Δρόμος κάτω – πάνω πάρκινγκ Φτερόλακας
μήκος 3χλμ
ε) Χώροι στάθμευσης Κελλάρια 1750, Κάτω Φτερόλακα, Πάνω Φτερόλακα
26.668,0τ.μ.
Επίσης ο Ανάδοχος θα αναλάβει την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών, από
τις αρμόδιες αρχές, για τον εκχιονισμό του οδικού δικτύου.
Η διάρκεια των απαιτούμενων υπηρεσιών του Αναδόχου ή της σύμβασης, είναι
διάρκειας 142 ημερολογιακών ημερών, και ειδικότερα από 10/12/2014 έως και
30/4/2015 ημερομηνία λήξης λειτουργίας του υποκαταστήματος Χιονοδρομικό
Κέντρο Παρνασσού.

Page 1 of 3

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΜΟΙΒΗ : 150.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Κατά την υποβολή των προσφορών ζητείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €), διάρκειας τουλάχιστον τριάντα
(30) ημερών από την προθεσμία υποβολής των προσφορών.
Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα
καταθέσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, η οποία θα ανέρχεται σε
ποσοστό 5% του προσφερόμενου από τον ανάδοχο τιμήματος διάρκειας
τουλάχιστον έξι (6) μηνών (μέχρι 31/5/2015).
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: To έργο θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Υποκαταστήματος Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού .
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στη
διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες που έχουν παραλάβει το Τεύχος του
Διαγωνισμού και έχουν την ικανότητα και την επαρκή εμπειρία να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης.
4. Η Παραλαβή του τεύχους της Προκήρυξης διατίθενται από την πιο πάνω
διεύθυνση – 3ος όροφος, γραφείο 319, πληροφορίες Εύη Κυριακίδου τηλ. 210
3339589, κατά τις εργάσιμες μέρες και μεταξύ των ωρών 10:00π.μ. –
14:00μ.μ
Για την παραλαβή του τεύχους θα προσκομισθεί από τους ενδιαφερόμενους:
1. Βεβαίωση κατάθεσης από τον ενδιαφερόμενο ποσού τριάντα ευρώ
(30,00€) στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΑΔ Α.Ε. με αριθμ. 6002040031-710 στην τράπεζα Πειραιώς ή απόδειξη είσπραξης του αντίστοιχου
ποσού από το ταμείο της ΕΤΑΔ Α.Ε.
2. Εξουσιοδότηση από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης που ενδιαφέρεται να
συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, στην οποία θα καταγράφονται τα πλήρη
στοιχεία του παραλαμβάνοντα, τα στοιχεία της Επιχείρησης (επωνυμία,
διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεμοιοτυπικής συσκευής), καθώς και τα
στοιχεία του φυσικού προσώπου με διαμονή στην Αθήνα, μέσω του οποίου
θα γίνεται η επικοινωνία της ΕΤΑΔ Α.Ε. με τον ενδιαφερόμενο μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς ή μέσω
εταιρείας ταχυμεταφορών (κατ΄επιλογή του Ενδιαφερόμενου), το τεύχος του
Διαγωνισμού, με δική τους χρέωση, χωρίς να φέρει ευθύνη η ΕΤΑΔ ΑΕ για την
έγκαιρη άφιξη τους στον Ενδιαφερόμενο.

Η παραλαβή του τεύχους σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

5. Δικαιολογητικά επάρκειας και τεχνικής ικανότητας
εμπειρίας
Διαγωνιζομένων:
Οι Διαγωνιζόμενοι, προκειμένου να αποδειχτεί η επάρκειά τους, καθώς και η
τεχνική ικανότητα εμπειρίας τους, πρέπει να προσκομίσουν κατάλληλα έγγραφα
και πιστοποιητικά σύμφωνα με την προκήρυξη, καθώς και όλα τα νομιμοποιητικά
έγγραφα.
Επίσης με την υπογραφή της σύμβασης θα καταθέσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο
αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για απαιτήσεις συνεπεία πρόκλησης τυχόν
σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης
το μικρότερο προσφερθέν οικονομικό αντάλλαγμα.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από την ΕΤΑΔ Α.Ε.,
οδός Βουλής 7, γραφείο 319, το τεύχος του Διαγωνισμού, από 26/11
/2014 έως και 09/12/2014.
Πληροφορίες: Ε.Κυριακίδου – τηλ 210 3339589
Για την παραλαβή του τεύχους θα προσκομισθεί από τους ενδιαφερόμενους:
Βεβαίωση κατάθεσης από τον ενδιαφερόμενο ποσού τριάντα ευρώ (€30,00) στον
τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΑΔ Α.Ε. με αριθμ. 6002-040031-710 στην τράπεζα
Πειραιώς ή απόδειξη είσπραξης του αντίστοιχου ποσού από το ταμείο της ΕΤΑΔ
Α.Ε.
3. Προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται μέχρι την 10/12/2014
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε
δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών
πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
4. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον για διάστημα
τριάντα (30) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
5. Απαιτούμενος χρόνος κατάθεσης προσφορών δεκαπέντε (15) ημέρες από τη
δημοσίευση του διαγωνισμού.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο παρών Διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού
«Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Προϊόντων, Παροχής Υπηρεσιών
και Εκπόνησης Μελετών» της Αναθέτουσας Αρχής «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου
Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας (συνεδρίαση 427/23.10.2013) και τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
(03.12.2013) και τέθηκε σε ισχύ από 01.01.2014 δυνάμει της απόφασης που
ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 430/9.12.2013 συνεδρίαση του ΔΣ η οποία επικυρώθηκε
στις 07.01.2014.
Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις κατά
- Της προκήρυξης, το αργότερο έως επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
- Της απόφασης της Επιτροπής Διαγωνισμού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας
πέντε (5) ημερών από την επίσημη ανακοίνωση του αποτελέσματος στους
υποψήφιους.
Επί των ενστάσεων αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο της ΕΤΑΔ ΑΕ.
Αθήνα, Νοέμβριος 2014
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΟΥΝΗΣ

Page 3 of 3

