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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Θέµα : «∆ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µεταφοράς άλατος, για την 

αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετό, στο εθνικό 

και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειµερι-

νή περίοδο 2013 - 2014» 

 

 Ανακοινώνεται ότι την 11η Νοεµβρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., 

θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισµός, (µε συλλογή σφραγισµένων προσφορών), 

µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για τη µεταφορά αλατιού αποχιονι-

σµού (χύµα), µέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισµού, για τις ανάγκες αποκατάστασης βατό-

τητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, 

για τη χειµερινή περίοδο 2013-2014, προϋπολογισµού 50.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α., σε 

βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συ-

ντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆Ε-

ΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» (Ειδικός Φορέας 071, Κ.Α.Ε. 9459). 

 Η Περιφέρεια Ηπείρου θα έχει το δικαίωµα αυξοµείωσης του προϋπολογισθέ-

ντος ποσού και µέχρι το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού, σε περίπτωση αύ-

ξησης, να µην υπερβαίνει το τιθέµενο από τις οικείες διατάξεις όριο των 60.000,00 

ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α., µέχρι του οποίου επιτρέπεται η διενέργεια πρόχειρου διαγω-

νισµού. 

 Η τιµή που θα προσφερθεί θα αφορά τη µεταφορά ενός (1) τόνου αλατιού σε α-

πόσταση ενός (1) χιλιοµέτρου και σε αυτή πρέπει να περιλαµβάνονται, τα έξοδα της 

φόρτωσής του σε φορτηγό αυτοκίνητο, της ζύγισής του και της µεταφοράς του στους χώ-
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ρους αποθήκευσης, οι οποίοι θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, η εκφόρτωσή του και 

κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση του προµηθευτή. 

 Οι χιλιοµετρικές αποστάσεις για τις ανωτέρω µεταφορές, θα προκύπτουν, σύµφωνα 

µε τον οδηγό χιλιοµετρικών αποστάσεων του οδικού δικτύου της χώρας, από το 

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα. 

 Το ποσό της δαπάνης για κάθε µεταφορά θα υπολογίζεται µε πολλαπλασιασµό της 

χιλιοµετρικής απόστασης µεταφοράς επί την µεταφερόµενη ποσότητα αλατιού επί την τιµή 

προσφοράς. 

 Οι προσφορές ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, από την επόµενη της ηµε-

ροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστο-

λή συµµετοχής, µιας αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακα-

ταθηκών και ∆ανείων, εκ ποσοστού 5% επί της προϋπολογισθείσης αξίας (3.075,00 

€), η οποία πρέπει να έχει ισχύ ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς (150 ηµέρες ή 5 µήνες, από την εποµένη εργάσιµη της ηµεροµηνίας 

διενέργειας του διαγωνισµού), ήτοι 12/04/2014. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, να ανταποκρίνεται άµεσα [εντός 6 (έξι) ωρών να 

έχει µεταφέρει το αλάτι στον προορισµό που θα του ζητηθεί] σε κάθε πρόσκληση της Υ-

πηρεσίας για µεταφορές των ποσοτήτων αλατιού που θα του ζητηθούν, σε κάθε περίπτω-

ση, για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα. 

 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών, σφο-

δρής κακοκαιρίας, παγωνιάς κ.λπ., ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει µεταφορική 

δύναµη, ανά ηµέρα, τουλάχιστον 180 τόνους ωφέλιµου φορτίου και προς απόδειξη 

τούτου, θα πρέπει οι συµµετέχοντες να καταθέσουν δικαιολογητικά (άδειες κυκλο-

φορίας οχηµάτων), που να αποδεικνύουν αυτή τη δυνατότητα. 

 Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την δυνατότη-

τα να µεταφέρει όσους τόνους αλατιού περαιτέρω απαιτηθεί, µε τους όρους και µε την 

προσφερθείσα, ανά τόνο αλατιού σε απόσταση ενός (1) χιλιοµέτρου, τιµή της σύµβασης 

που θα συναφθεί, µε τη σύνταξη συµπληρωµατικής σύµβασης από την αρχική. 

 Η παραλαβή των εργασιών µεταφοράς θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή πα-

ραλαβής που θα ορισθεί από την υπηρεσία, µε την σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου. 

 Ο διαγωνισµός θα γίνει στο γραφείο 232, του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπεί-

ρου. 
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 Σε εκτέλεση της παρούσας και την τήρηση των όρων της θα υπογραφεί σύµβαση 

µεταξύ της Υπηρεσίας και του αναδόχου, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει σχε-

τική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσής της, εκ ποσοστού 10% επί της συνολικής συµ-

βατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. και η οποία θα έχει χρόνο ισχύος δύο (2) µήνες µεγαλύτε-

ρο από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται, τις ερ-

γάσιµες ώρες, στην υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και στο τηλέφωνο 

26510 87 313 – Πληροφορίες : Μαυρογιώργος ∆ηµήτριος. 

 Περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. 

Σηµείωση : Η ανωτέρω Ανακοίνωση παρέχεται, µε ελεύθερη πρόσβαση, και στην ε-

ξής διαδικτυακή διεύθυνση : www.php.gov.gr . 
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