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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 39 /2015
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Π. “Ο ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” ΑΞΙΑΣ 15.000 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΌΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.»
To ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάθεση
υπηρεσιών αποκομιδής όλων των συμβατικών απορριμμάτων – ανακυκλώσιμων για τις
ανάγκες του παραρτήματος Αγίου Παντελεήμονα. Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στον
ιστότοπο του Κέντρου www.kkp-km.gr
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την ανάδειξη εργολάβου αποκομιδής απορριμμάτων
ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% ή 12.195,12 χωρίς
ΦΠΑ.
Το κριτήριο επιλογής του ανάδοχου είναι η χαμηλότερη τιμή. Η οικονομική προσφορά
περιλαμβάνει τη συνολική τιμή συν το ποσοστό Φ.Π.Α.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου εντός
του χώρου του Κέντρου:
Ένα πρεσσοκιβώτιο (PRESS CONTAINER) απορριμμάτων 22 m3 έναντι ενοικίου.
Ένα OPEN TOP CONTAINER 10m3 µε δωρεάν ενοίκιο και αποκλειστική συλλογή χαρτιού
για λογαριασμό του Αναδόχου.
Για λόγους υγιεινής, προς αποφυγή δυσοσμιών και μόλυνσης από εκροή υγρών λόγω της
συμπίεσης, το πρεσσοκιβώτιο, πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής όχι πέραν της 5ετίας
και να διαθέτει δεξαμενή συλλογής υγρών συμπίεσης.
Ο ανάδοχος θα διαθέτει μεταφορικά μέσα, εξοπλισμό καθώς και το ανάλογο προσωπικό για
τη μεταφορά των απορριμμάτων στη χωματερή αντικαθιστώντας τους παραληφθέντες κάδους
µε νέους καθαρούς που να έχουν απολυμανθεί.
Ο εξοπλισμός αυτός, θα χρησιμοποιείται ως δοχείο εναπόθεσης των απορριμμάτων, η δε
φόρτωση και η πλήρωσή του θα γίνεται µε μέσα και εργάτες του αναδόχου.
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Ο ανάδοχος κατόπιν ειδοποίησης, τουλάχιστον µία ημέρα πριν από τον Υπεύθυνο του
Κέντρου θα αναλαμβάνει µε δική του επιμέλεια και ευθύνη την παραλαβή και τη μεταφορά
των απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης
Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι ένα έτος, από 28/8/2015 έως 27/8/2016
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΔΙΑΚΟΠΗ: Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει
έως 3 μήνες την σύμβαση μονομερώς.
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η τιμή θα δοθεί ανά δρομολόγιο και για ενοίκιο πρέσας, όπως
αναφέρεται στον πίνακα οικονομικής προσφοράς.
Το τέλος διάθεσης απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης βαραίνει το
Κέντρο. Το κόστος για τα τέλη διάθεσης στο ΧΥΤΑ δεν θα υπερβαίνει τις 10.000 € και για
την πληρωμή του απαιτείται το ζυγολόγιο κάθε δρομολογίου από τον ΧΥΤΑ.

Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού, το
αποτέλεσμα ανακοινώνεται στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να
προσέλθει μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα ημερών για την υπογραφή της σύμβασης.
Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν Υ.Δ. στην οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει
ότι:
-

Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
Διαθέτει σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ.
Ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης
ενδιαφέροντος.

Η τιμή θα αναγραφεί στον πίνακα οικονομικής προσφοράς.
Ενδεικτικές κρατήσεις
1.
2.
3.
4.

Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας
Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%
Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.

Η πληρωμή θα γίνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των
παρακάτω δικαιολογητικών:
α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ) Τιμολόγιο Πώλησης
δ) Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης εργασιών που θα συντάσσεται από τριμελή
επιτροπή του Κέντρου
Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στο γραφείο προμηθειών του Κέντρου
στην ηλεκτρονική διεύθυνση kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com σε μορφή
PDF μέχρι τη Δευτέρα 13η Ιουλίου 2015 και ώρα 23:59 με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κέντρου
www.kkp-km.gr (μαζί με τον πίνακα οικονομικής προσφοράς και την υπεύθυνη
δήλωση), στο www.eprocurement.gov.gr, στη διαύγεια και στις εταιρείες
αποδελτίωσης:
1) Εταιρεία αποδελτίωσης www.clipnews.gr
2) Εταιρεία αποδελτίωσης www.innews.gr
3) Εταιρεία αποδελτίωσης www.promitheies.gr
4) Εταιρεία αποδελτίωσης www.akep.gr
5) Εταιρεία αποδελτίωσης www.info-news.gr
6) Εταιρεία αποδελτίωσης www.panoptis.gr
7) Εταιρεία αποδελτίωσης www.ergolhpths.gr

H Πρόεδρος του Δ.Σ.
Συλβάνα Καρασαββίδου

