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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 43η / 2015
(CPV:90460000-9)
Θέμα : ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΘΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΑΠμεΑΘ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ Ι.Α.Α.) ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ
ΚΚΠ
ΓΙΑ ΕΝΑ(1)
ΧΡΟΝΟ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.800,00€+ΦΠΑ».
Το Κέντρο
έντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής
κής Μακεδονίας σύμφωνα με την
η
ο
21 /15-7-2015 , θέμα 6 (ΑΔΑ:6Λ330ΞΧΣ-ΚΨΥ),
(ΑΔΑ:6Λ330ΞΧΣ
απόφαση του Δ.Σ. προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγγραφες προσφορές για την ανάθεση υπηρεσιών
εκκένωσης των βόθρων του Παραρτήματος ΑΑΠμεΑΘ (πρώην ΙΑΑ/Πεύκα) του ΚΚΠ-ΠΚΜ
ΚΚΠ
.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες ή προσωπικές
προσωπικές επιχειρήσεις εκκένωσης βόθρων που
να διαθέτουν βυτιοφόρο όχημα ή οχήματα καθαρισμού βόθρων –φρεατίων
φρεατίων και αγωγών
χωρητικότητας (10) και άνω κυβικών, εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο Ελλάδος.
Ελλάδος
Το κριτήριο επιλογής του ανάδοχου είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο
των υπηρεσιών εκκένωσης των βόθρων για ένα (1) χρόνο και σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές που επισυνάπτονται.
Ο προϋπολογισμός
σμός ανέρχεται στο ποσόν των 6.800,00 € + ΦΠΑ και βαρύνει τον ΚΑΕ 0844
του προϋπολογισμού του ΚΚΠ-ΠΚΜ
ΚΚΠ
για το έτος 2015-16.

1) Δικαιολογητικά συμμετοχήςσυμμετοχής οικονομική προσφορά .
Η προσφορά θα κατατεθεί στην υπηρεσία σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο που θα
περιλαμβάνει μέσα τα παρακάτω δικαιολογητικά επί ποινής αποκλεισμού :
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Α) Δικαιολογητικά συμμετοχής:
1) φωτοτυπία της αδείας του οχήματος
2) φωτοτυπία ειδικής άδειας μεταφοράς λυμάτων
3) φωτοτυπία της έναρξης εργασιών της εφορίας
4) βεβαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο Ελλάδος
5) Υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή των όρων της διακήρυξης και για την αποδοχή των
τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.

Β) Οικονομική προσφορά:
Σε ξεχωριστό μικρότερο σφραγισμένο φάκελο θα τοποθετηθεί η οικονομική προσφορά ,με
συμπληρωμένο το έντυπο που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 2 της διακήρυξης και θα
περιλαμβάνει την προσφερόμενη τιμή ανά δρομολόγιο χωρίς ΦΠΑ ,την μηνιαία συνολική
προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ και την συνολική ετήσια προσφερόμενη τιμή χωρίς το
ΦΠΑ.

2) Αξιολόγηση προσφορών-κατακύρωση
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ορισθείσα επιτροπή των πρόχειρων
διαγωνισμών του Κέντρου για το έτος 2015 (ΑΔΑ:7ΠΟΝΟΞΧΣ-430)με κριτήριο επιλογής του
ανάδοχου την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των υπηρεσιών εκκένωσης των
βόθρων. Η επιτροπή κατόπιν συντάσσει και υπογράφει σχετικό πρακτικό και εισηγείται
προς το Δ.Σ. του ΚΚΠ-ΠΚΜ τον μειοδότη και εκδίδεται από το Δ.Σ. η απόφαση
κατακύρωσης.
Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το
αποτέλεσμα ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται
να προσέλθει μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα(10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης
και την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ίση με το 2% επι του
συμφωνηθέντος τιμήματος χωρίς ΦΠΑ.

3) Πληρωμή
Η πληρωμή θα γίνεται ανά μήνα μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των (60)
ημερών από την κατάθεση των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών .
β) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την υπηρεσία
Το τιμολόγιο βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις
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4) Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού & κατάθεσης προσφορών.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 24-09-2015 & ώρα 10:00πμ.στο γραφείο
προμηθειών του ΚΚΠ-ΠΚΜ επί της Οδού Παπαρρηγοπούλου 7 ,2ος όροφος στη
Θεσσαλονίκη.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι και τις 23-09-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα
14:00μμ στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΚΚΠ-ΠΚΜ.

5) Δημοσιότητα της διακήρυξης.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κέντρου
www.kkp-km.gr (με την υπεύθυνη δήλωση και το έντυπο οικονομικής
προσφοράς ) , στο www.eprocurement.gov.gr & στη Δι@ύγεια .
6) Ειδικοί όροι.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου το Παράρτηµα Ι.Α.Α. συνδεθεί µε τον κεντρικό αγωγό
λυµάτων της ΕΥΑΘ ,τότε
αυτοµάτως θα διακο̟εί η σύµβαση µε τον
ανάδοχο.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καρασαββίδου Συλβάνα
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ:2590 / 24 - 8 -2015
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΘΡΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α.ΠΑ.Θ.-πρ.. Ι.Α.Α.
Η ε̟ιτρο̟ή ̟ου ορίσθηκε µε α̟όφαση της υ̟΄αριθµ. 24η/15-7-2014(θέµα 6o)
του ∆.Σ. του ΚΚΠ-ΠΚΜ, συνεδρίασε στις 24-07-2015 και συνέταξε τις
τεχνικές ̟ροδιαγραφές και τον ̟ροϋ̟ολογισµό για την εκκένωση των
βόθρων του ΠΑΑΠΑΘ-Παρ. Ι.Α.Α. του ΚΚΠ-ΠΚΜ ̟ου έχουν ως ακολούθως:
1. Οι εργασίες αφορούν ειδικό βυτιοφόρο όχηµα καθαρισµού βόθρων –
φρεατίων και αγωγών, χωρητικότητας 10 και άνω κυβικών µέτρων.
α) Να κατατεθεί σε φωτοτυ̟ία η άδεια του οχήµατος.
β) Να κατατεθεί σε φωτοτυ̟ία η ειδική άδεια µεταφοράς λυµάτων.
γ) Να κατατεθεί σε φωτοτυ̟ία της έναρξης εργασιών στην εφορία .
2. Οι εργασίες θα εκτελούνται µε ̟ροσοχή και µε όλες τις ̟ροδιαγραφές
ασφαλείας τόσο για την διαδικασία εκκένωσης όσο και κατά τη
διαδικασία εισόδου-εξόδου του βυτίου στο χώρο του Παραρτήµατος
Ι.Α.Α.
3. Σε καµιά ̟ερί̟τωση δεν ̟ρέ̟ει να ξεχειλίσουν οι βόθροι και να
δηµιουργούν εστίες µόλυνσης, Σε ̟ερί̟τωση υ̟ερχείλισης η ευθύνη
καθαρισµού και α̟οκατάστασης του χώρου βαρύνει τον ανάδοχο.
4. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται τουλάχιστον (3)τρεις φορές την εβδοµάδα
να ̟ροσέρχεται για την εκκένωση των βόθρων ή ό̟οτε άλλοτε
χρειαστεί και κληθεί εκτάκτως να εκκενώσει του βόθρους .
5. Η µεταφορά των λυµάτων θα γίνεται σε χώρους ̟ου έχουν καθοριστεί
α̟ό τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες και να συνοδεύονται α̟ό τα κατάλληλα
̟αραστατικά ̟ου να ̟ιστο̟οιούν την καταλληλότητα των α̟όθεσης
των λυµάτων µας.
Να καθοριστεί µε την τεχνική ̟ροσφορά ο τό̟ος και ο τρό̟ος διάθεσης
των λυµάτων.
6. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου το Παράρτηµα Ι.Α.Α. συνδεθεί µε τον κεντρικό
αγωγό λυµάτων της ΕΥΑΘ ,τότε αυτοµάτως θα διακο̟εί η σύµβαση
µε τον ανάδοχο .
Η δα̟άνη των υ̟ηρεσιών εκκένωσης των βόθρων ̟ροϋ̟ολογίζεται στο
̟οσό 566,66€ µηνιαίως + ΦΠΑ ήτοι 6.800 ευρώ ετησίως + ΦΠΑ.
Η
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.

1) με τη δήλωση αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης 43η/2015.
2) με τη δήλωση αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
43η/2015

Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.

5

ΑΔΑ: 782ΝΟΞΧΣ-4ΙΩ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Β
ΤΡΙΑ (3) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

3

X

=

Γ
ΔΩΔΕΚΑ(12) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

12

X

=

Δ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Χ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ Α =

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ(144)

144

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

X

=

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

6

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

