ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός Μίσθωσης δύο (2) διαστρωτικών
μηχανημάτων για το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού (ΧΚΠ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.000,00 € 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
Η μίσθωση δύο (2) διαστρωτικών μηχανημάτων για το χιονοδρομικό κέντρο
Παρνασσού (ΧΚΠ).
και την άνευ κόστους εκπαίδευση των χειριστών τους, τα οποία θα καλύψουν τις
ανάγκες του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού»
για την χιονοδρομική περίοδο 2014-2015 και συγκεκριμένα από την έναρξη
λειτουργίας του Υποκαταστήματος(01.12.2014), έως την λήξη λειτουργίας του
ήτοι το αργότερο την 30-4-2015.
Σε περίπτωση σύντμησης ή παράτασης της χιονοδρομικής περιόδου, η διάρκεια της
μίσθωσης και το μίσθωμα θα μειωθούν ή θα αυξηθούν ανάλογα.
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ : 80.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Κατά την υποβολή των προσφορών ζητείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής χιλίων εξακοσίων
ευρώ
(1.600,00 €), διάρκειας τουλάχιστον
ενενήντα (90) ημερών.
Αντί εγγυητικής επιστολής οι συμμετέχοντες δύνανται να καταθέσουν ως εγγύηση
το αντίστοιχο ποσό αυτής με τραπεζική επιταγή στο ταμείο της Εταιρείας ή στον
λογαριασμό:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αρ. λογ.: 6002-040031-710
IBAN: GR4501710020006002040031710
Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα
καταθέσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, η οποία θα ανέρχεται σε
ποσοστό 10% του προσφερόμενου από τον ανάδοχο μισθώματος διάρκειας
τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την έναρξη της μίσθωσης.
Αντί εγγυητικής επιστολής, ο ανάδοχος δύνανται να καταθέσει ως εγγύηση το
αντίστοιχο ποσό αυτής με τραπεζική επιταγή στο ταμείο της ΕΤΑΔ ΑΕ ή στον
παραπάνω λογαριασμό.
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης
προϋπολογισμό της ΕΤΑΔ.

και πληρωμής: To έργο θα βαρύνει τον

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. Δικαιολογητικά επάρκειας και τεχνικής ικανότητας
εμπειρίας
Διαγωνιζομένων:
Ένα διαστρωτικό μηχάνημα με κινητήρα ισχύος άνω των 400 HP, καινούργιο ή
μεταχειρισμένο (μέγιστης παλαιότητας 8 ετών) πλήρες με ερπύστριες, εμπρόσθιο
μαχαίρι και οπίσθιο σύστημα διάστρωσης, καθώς και υποδοχή για εργάτη
αναρρίχησης (βίντσι)
Ένα διαστρωτικό μηχάνημα με κινητήρα ισχύος άνω των 400 HP, καινούργιο ή
μεταχειρισμένο (μέγιστης παλαιότητας 8 ετών) πλήρες με ερπύστριες, εμπρόσθιο
μαχαίρι, οπίσθιο σύστημα διάστρωσης, καθώς και εργάτη αναρρίχησης (βίντσι) με
συρματόσχοινο μήκους τουλάχιστον 800 μέτρων.
Ο Ανάδοχος κατά την παράδοση των μισθούμενων μηχανημάτων θα προσκομίσει
πιστοποιημένη εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους ή χιλίων (1000) ωρών
λειτουργίας για έκαστο μηχάνημα και θα παράσχει σύντομη εκπαίδευση –
εξοικείωση με τα μισθούμενα μηχανήματα στους χειριστές αυτών.
Οι Διαγωνιζόμενοι, προκειμένου να αποδειχτεί η επάρκειά τους, καθώς και η
τεχνική ικανότητα εμπειρίας τους, πρέπει να προσκομίσουν κατάλληλα έγγραφα
και πιστοποιητικά ποιότητας και εγγυήσεις καλής λειτουργίας.
Επίσης θα καταθέσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για
απαιτήσεις συνεπεία πρόκλησης τυχόν σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών από
τη λειτουργία των μηχανημάτων.
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 Δευτέρα
17/11/2014 έως και Παρασκευή 28/11/2014 από 10:00 έως 14:00 μμ.
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 01/12/2014
ημέρα Δευτέρα 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

