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Θεζ/νίκη, 27-6-2016
Αριθμ. Πρωη.: 2290
ΑΓΑΜ: 16REQ004471580
Προς: Κάθε ενδιαθερόμενο

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 26/2016
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ – ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΣΟΤ Π.Υ.Π. “Ο ΑΓΙΟ
ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ” ΓΙΑ ΓΤΟ ΔΣΗ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 25.000 € ΜΗ
ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ Φ.Π.Α.»
To ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα θαηαζέζνπλ ειεθηξνληθά πξνζθνξέο γηα ηελ αλάζεζε
ππεξεζηώλ απνθνκηδήο όισλ ησλ ζπκβαηηθώλ απνξξηκκάησλ – αλαθπθιώζηκσλ γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ παξαξηήκαηνο Αγίνπ Παληειεήκνλα.
Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ αλάδεημε εξγνιάβνπ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ γηα
δύν έηε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 25.000,00 € μη ζσμπεριλαμβανομένοσ Φ.Π.Α.
Σν θξηηήξην επηινγήο ηνπ αλάδνρνπ είλαη ε ταμηλόηερη ηιμή.
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Η αλάδνρνο εηαηξεία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαώξνπ εληόο
ηνπ ρώξνπ ηνπ Κέληξνπ:
Έλα πξεζζνθηβώηην (PRESS CONTAINER) απνξξηκκάησλ 22 m3 έλαληη ελνηθίνπ.
Έλα OPEN TOP CONTAINER 10 m3 µε δσξεάλ ελνίθην θαη απνθιεηζηηθή ζπιινγή ραξηηνύ
γηα ινγαξηαζκό ηνπ Αλαδόρνπ.
Γηα ιόγνπο πγηεηλήο, πξνο απνθπγή δπζνζκηώλ θαη κόιπλζεο από εθξνή πγξώλ ιόγσ ηεο
ζπκπίεζεο, ην πξεζζνθηβώηην, πξέπεη λα είλαη πξόζθαηεο θαηαζθεπήο όρη πέξαλ ηεο 5εηίαο
θαη λα δηαζέηεη δεμακελή ζπιινγήο πγξώλ ζπκπίεζεο.
Ο αλάδνρνο ζα δηαζέηεη κεηαθνξηθά κέζα, εμνπιηζκό θαζώο θαη ην αλάινγν πξνζσπηθό γηα
ηε κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ ζηε ρσκαηεξή αληηθαζηζηώληαο ηνπο παξαιεθζέληεο θάδνπο
µε λένπο θαζαξνύο πνπ λα έρνπλ απνιπκαλζεί.
Ο εμνπιηζκόο απηόο, ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο δνρείν ελαπόζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ, ε δε
θόξησζε θαη ε πιήξσζή ηνπ ζα γίλεηαη µε κέζα θαη εξγάηεο ηνπ αλαδόρνπ.
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Ο αλάδνρνο θαηόπηλ εηδνπνίεζεο, ηνπιάρηζηνλ µία εκέξα πξηλ από ηνλ ππεύζπλν ηνπ
Κέληξνπ ζα αλαιακβάλεη µε δηθή ηνπ επηκέιεηα θαη επζύλε ηελ παξαιαβή θαη ηε κεηαθνξά
ησλ απνξξηκκάησλ ζην Υ.Τ.Σ.Α. Μαπξνξάρεο.
Η ΙΥΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ζα είλαη γηα δύν έηε
ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ: Σν Κέληξν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επεθηείλεη έσο 3 κήλεο
ηελ ζύκβαζε κνλνκεξώο.
ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: Η ηηκή ζα δνζεί αλά δξνκνιόγην θαη γηα ελνίθην πξέζαο, όπσο
αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 14 Ιοσνίοσ 2016 εκέξα Σρίηη θαη ώξα 09:30 π.μ. ζηα
γξαθεία ηνπ Κέληξνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ νδό Παπαξξεγνπνύινπ 7. Οη
ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα θαηαηεζνύλ ειεθηξνληθέο πξνζθνξέο ζην Κέληξν όπσο
πεξηγξάθεηαη ζηε δηαθήξπμε έσο ηελ 13 Ινπλίνπ 2016 θαη ώξα 23:59
ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ειεθηξνληθά ζην γξαθείν πξνκεζεηώλ ηνπ Κέληξνπ
ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com ζε κνξθή
PDF
κε
ζέκα:
«ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ
ΟΛΩΝ
ΣΩΝ
ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ – ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΣΟΤ Π.Υ.Π. “Ο ΑΓΙΟ
ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ”».
Η πρόςκληςη ενδιαφέροντοσ θα αναρτηθεί ςτον ιςτότοπο του Κέντρου
www.kkp-km.gr, ςτο www.eprocurement.gov.gr θαη ζηε δηαύγεηα.
Α. «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
1. Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα δειώλεη όηη έρεη
ιάβεη γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο 26/2016 θαη ηνπο απνδέρεηαη
ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα.
2. Πηζηνπνηεηηθά Αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο.
3. Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο.
4. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε
εγγξαθή ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ ζε απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπ ή
βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο από αξκόδηα αξρή, πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί ην
πνιύ έμη (6) κήλεο πξηλ από ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ.

Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα ζπκπιεξώζεη, ζα ζθξαγίζεη θαη ζα ππνγξάςεη ηνλ
παξαθάησ πίλαθα:
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Α/Α
1
2

Δίδνο Τιηθνύ

ΣΙΜΗ ρσξίο ΦΠΑ

ΣΙΜΗ κε ΦΠΑ

Μηνιαίο ενοίκιο PRESS CONTAINER
22 m3
Κόζηος ανά δροµολόγιο τωρίς ηην
καηαβολή ΦΥΤΑ Μασροράτης
ΣΥΝΟΛΟ

Σν ηέινο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ζηνλ ΥΤΣΑ Μαπξνξάρεο βαξαίλεη ην
Κέληξν. Σν θόζηνο γηα ηα ηέιε δηάζεζεο ζην ΥΤΣΑ δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 20.000 €
(ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο παξνύζαο) θαη γηα ηελ πιεξσκή ηνπ απαηηείηαη
ην δπγνιόγην θάζε δξνκνινγίνπ από ηνλ ΥΤΣΑ.

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ην
απνηέιεζκα αλαθνηλώλεηαη ζηνλ αλαθεξπρζέληα αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενύηαη λα
πξνζέιζεη κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δέκα εκεξώλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
Δνδεικηικές κραηήζεις
1.Παξαθξάηεζε θόξνπ 8% επί ηεο θαζαξήο αμίαο
2.Δ.ΑΑ.ΓΗ.Τ. 0,10%
3.Υαξηόζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ Δ.ΑΑ.ΓΗ.Τ.
4.ΟΓΑ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ηνπ Δ.ΑΑ.ΓΗ.Τ.
Η πιεξσκή ζα γίλεη κέζα ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ θαηάζεζε ησλ
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθώλ:
α) Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο
β) Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο
γ) Σηκνιόγην Πώιεζεο
δ) Πξσηόθνιιν θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηώλ πνπ ζα ζπληάζζεηαη από ηξηκειή
επηηξνπή ηνπ Κέληξνπ

H Πρόεδροσ του Δ.Σ.
Συλβάνα Καραςαββίδου

