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Πρόσκληση: ΕΛΔΙΑ ΑΕ 01/21-08 
 

Για την κατάθεση προσφορών για την κατασκευή και τοποθέτηση 

μεταλλικού βιοτεχνικού κτιρίου 

Θέμα της πρόσκλησης: Διανομή προσφορών για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και 
το Νορβηγικό πρόγραμμα επιδοτήσεων: «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΜΕΣΩ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΤΟ ΝΕΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΔΙΑ», αριθμός δότη: 2019/130893. 
 
Περιγραφή: 
Η ΕΛΔΙΑ ΑΕ είναι μία ιδιωτική εταιρία, η οποία ιδρύθηκε το 1997 στη Θεσσαλονίκη. Επί του 
παρόντος κατέχει ηγετική θέση στο χώρο της διαχείρισης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων 
υλικών στη Βόρεια Ελλάδα. Η ΕΛΔΙΑ παρέχει ορθολογιστικές λύσεις αναφορικά με τη σωστή 
διαχείριση απορριμμάτων και εξυπηρετεί δημοτικές και εμποροβιομηχανικές εταιρίες, καθώς και 
οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η ΕΛΔΙΑ επεξεργάζεται πάνω από 40.000 τόνους 
διαφόρων ρευμάτων απορριμμάτων ανά έτος. Το κέντρο επιχειρήσεων της εταιρίας βρίσκεται 
στη Βιομηχανική Περιοχή Νεοχωρούδας, σε ένα οικόπεδο 50.000 τ.μ., το οποίο συνεχώς 
ανανεώνεται με πρωτοποριακό εξοπλισμό και νέες υποδομές. Οι τωρινές εγκαταστάσεις 
περιλαμβάνουν: Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Χώρο Επεξεργασίας Ξύλου, 
Μονάδα Αποσυσκευασίας Ληγμένων Προϊόντων, Χώρο Διαλογής 
Εμποροβιομηχανικών/Δημοτικών Αποβλήτων, Χώρο Φύλαξης Κάδων, Συνεργείο, Χώρο 
Στάθμευσης Φορτηγών και Ι.Χ., και Γραφεία. Με το συνολικό αριθμό εργαζομένων να ανέρχεται 
στους 78, η ΕΛΔΙΑ λειτουργεί δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στα κριτήρια Υγιεινής και Ασφάλειας 
και παρέχει επιπλέον προνόμια στους εργαζομένους της. 
 
Μέρος 1ο: ΕΤΑΙΡΙΑ 
 
1Α. ΕΤΑΙΡΙΑ 

Οργανισμός 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Α.Ε (ΕΛ.ΔΙ.Α Α.Ε.) 

Πόλη 
Θεσσαλονίκη  

Χώρα 
Ελλάδα   

Ταχυδρομικός Κώδικας 
54500 Νεοχωρούδα 

Επαφή 1 
Δημήτριος Γκορτζής, Διευθύνων Σύμβουλος 

Επαφή 2 
Φίλιππος Λαζαρίδης 

Διεύθυνση 
12ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς 

Ταχυδρομικός Κώδικας 
54500 Νεοχωρούδα 

Πόλη 
Θεσσαλονίκη 

UIN 
38112101 
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Τηλέφωνο 
+30 2310778950 

Fax  
+30 2310783300 

E-mail: 
d.gortzis@eldia.gr 

Ιστοσελίδα: 
www.edia.gr 

 
1Β. Διεύθυνση και επαφές για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να δοθούν από το 1Α. 
 
Μέρος 2ο: Αντικείμενο του Συμβολαίου  
 
2Α. Τύπος Συμβολαίου: Προμήθεια  
 
2Β. Περιγραφή του αντικειμένου του συμβολαίου: Διανομή εξοπλισμού με σκοπό την εκτέλεση 
του «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΤΟ ΝΕΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ 
ΤΗΣ ΕΛΔΙΑ», αριθμός δότη: 2019/130893, ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τον ΕΟΧ και 
τις νορβηγικές επιχορηγήσεις στην Ελλάδα.  
 
2Β1. Το όνομα του συμβολαίου είναι εγγεγραμμένο από την αναθέτουσα αρχή: Πρόσκληση: 
ΕΛΔΙΑ ΑΕ 01/21-08- Για την κατάθεση προσφορών για την κατασκευή και τοποθέτηση 
μεταλλικού βιοτεχνικού κτιρίου. 
 
2Β2. Τοποθεσία εκτέλεσης έργων: Παραπομπή στο Α1.   
 
2Β3. Διάρκεια συμβολαίου: Το συμβόλαιο τίθεται σε ισχύ από τη μέρα της υπογραφής μεταξύ 
των εμπλεκόμενων πλευρών και διαρκεί μέχρι την πραγματοποίηση των κοινών συμβατικών 
υποχρεώσεων.  
 
Μέρος 3ο: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές Πληροφορίες  
 
3Α. Εγγύηση προσφοράς: Δεν ισχύει  
 
3Β. Άλλες απαιτήσεις για την εγγύηση προσφοράς: Δεν ισχύει 
 
3Γ. Συνθήκες για συμμετοχή- ικανότητα για διεκπεραίωση επαγγελματικών υπηρεσιών : 
Όλα τα νομικά πρόσωπα ικανά για την προσφορά υπηρεσιών στον αναφερόμενο διαγωνισμό, οι 
οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα σημεία 3Δ μέχρι 3Ε, καλούνται να υποβάλουν: 

1. Ένα (1) πιστοποιημένο αντίγραφο της απόφασης εγγραφής στο Μητρώο , με συνημμένα 
αποδεικτικά ικανότητας εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών.  

2. Ένα (1) αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας. 
3. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

 
3Δ. Άλλες παράμετροι για την αξιολόγηση προσόντων των διαγωνιζομένων για την υλοποίηση 
των εργασιών: 
Οι αιτούντες είναι υποχρεωμένοι να αποδείξουν επιχειρηματική και οικονομική ικανότητα με 
αποστολή των προαναφερθέντων εγγράφων:  

1. Ισολογισμοί των τελευταίων τριών (3) επιχειρηματικών χρόνων, που έχουν εκδοθεί 
σύμφωνα με τους νόμους της αναφερόμενης χώρας. 

2. Δηλώσεις εισοδήματος των τελευταίων τριών (3) χρόνων. 
3. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) παρόμοια έργα, με 

προϋπολογισμό υψηλότερο των € 200.000,00 έκαστο (έργα με μικρότερη αξία δε 
συμπεριλαμβάνονται). Αυτά πρέπει να είναι παρόμοιας φύσης με το εν λόγω, να έχουν 
πραγματοποιηθεί τα τελευταία έξι (6) χρόνια και τουλάχιστον ένα (1) να έχει λάβει χώρα 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο κλάδο. 
Οι πλειοδότες θα πρέπει να αποδείξουν την ισχύ των παραπάνω με έγγραφα που 

mailto:d.gortzis@eldia.gr
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συμπεριλαμβάνουν: το όνομα του έργου, την περιγραφή του, την αξία του, το 
ονοματεπώνυμο του χρήστη, το ονοματεπώνυμο της κύριας επαφής, το τηλέφωνό του, 
το e-mail του, και μία εκτίμηση της ικανοποίησης των πελατών της υπηρεσίας.  

 
3Ε. Όροι και μέθοδοι πληρωμής: 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε πληρωμή προς τον προμηθευτή, με 

● 25 % προκαταβολή χωρισμένη σε 2 πληρωμές: 
o Πληρωμή 1 - 5% της συνολικής τιμής αγοράς πέντε (5) ημέρες μετά την 

υπογραφή του συμβολαίου 
o Πληρωμή 2 - 20% της συνολικής τιμής αγοράς- για να ολοκληρωθεί η 

προκαταβολή και να επικυρωθεί η ημέρα έναρξης για την ημερομηνία παράδοσης 
(μέχρι 30 ημέρες μετά την Πληρωμή 1) 

● 60% της συνολικής τιμής αγοράς- μέσα στις πρώτες πέντε (5) ημέρες της ανακοίνωσης 
ετοιμότητας της αποστολής 

● 15% - της συνολικής τιμής αγοράς- μέσα στις πρώτες πέντε (5) ημέρες μετά το πέρας της 
τελικής δοκιμής και επίσημης αποδοχής  

Η τεχνική αποδοχή θα αναγνωρισθεί σε επίσημο έγγραφο της εμπειρογνώμονος ομάδας, 
συντεταγμένη από τον εργολάβο και τον προμηθευτή. 
 
Μέρος 4ο: Διαδικασία 
 
4Α. Τύπος διαδικασίας: Ανοιχτή 
 
4Β. Κριτήρια απονομής συμβολαίου: Κάθε υποψήφιος θα ενημερωθεί για την απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, μετά την εξέταση της Επιτροπής Προμηθειών και την απόφαση για το 
αποτέλεσμα της προμήθειας. 
 
4Γ. Απαιτήσεις σχετικά με τη γλώσσα της προσφοράς: Ελληνικά. 
 
4Δ. Προθεσμία για την αποστολή προσφορών: 2 Απριλίου 2021 
 
4Ε. Επιπλέον πληροφορίες 
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να στείλουν τα ζητούμενα έγγραφα, τα οποία θα πρέπει να 
είναι σωστά σφραγισμένα και αριθμημένα. 
Οι προσφορές που δε θα συμπεριλαμβάνουν τα προαπαιτούμενα έγγραφα θα απορρίπτονται ως 
ατελείς και δε θα λαμβάνονται υπόψιν.  
Οι προσφορές θα πρέπει να στέλνονται σε κλειστό φάκελο είτε μέσω ταχυδρομείου είτε 
προσωπικώς στη διεύθυνση:  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ΕΛΔΙΑ Α.Ε.), 12Ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-
Κιλκίς, 54500 Νεοχωρούδα, με υποσημείωση «Προσφορά: ΕΛΔΙΑ ΑΕ 01/21-08» - ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΝΟΙΧΤΕΙ.  
Οι προσφορές που θα σταλθούν μετά την ημέρα και ώρα σύμφωνα με το 4Δ και οι οποίες δε θα 
ακολουθούν το Πρωτόκολλο θα επιστρέφονται στον αποστολέα χωρίς να έχουν ανοιχτεί.   
 

 
Μέρος 5ο: Τεκμηρίωση 
 
5Α. Πίνακας για κόστη υπηρεσιών 

No.  ΤΙΤΛΟΣ    Μ.Μ 
Τιμή χωρίς 
ΦΠΑ ΕΥΡΩ 

ΦΠΑ 
Συνολικό 
(ΕΥΡΩ) 

1  προσφορά    
2  προσφορά    
3  προσφορά    
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Μέρος 6ο: Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού 
Λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα 1.  
 
Συνημμένα: 
Παράρτημα 1: Λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές (συνημμένο έγγραφο) 
Παράρτημα 2: Δήλωση πλειοδότη (συνημμένη φόρμα)  
Παράρτημα 3: Πληροφορίες σχετικά με τον πλειοδότη (συνημμένη φόρμα)  
Παράρτημα 4: Οικονομική ταυτοποίηση (συνημμένη φόρμα)  
Παράρτημα 5: Δήλωση υπευθυνότητας (συνημμένη φόρμα) 
 
 


