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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
Τπεύζπλνο: Γνμάλε Φσηεηλή
Σει: 2313 062634 (130)
Fax: 2313 000703
Παπαξεγνπνύινπ 7 Σ.Κ. 54630
Θεζζαινλίθε

Θεζ/λίθε 17.12.2018
Αξηζκ. Πξση.: 4541
Α.Γ.Α.Μ: 18REQ003985613
Πξνο: Κάζε ελδηαθεξόκελν

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η 35η/2018
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ Π.Υ.Π.
ΆΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ ΣΟΤ ΚΚΠ-ΠΚΜ
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
ΚΡIΣΗΡIΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ
ΓΑΠΑΝΗ

Η πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, ε
νπνία πξνζδηνξίδεηαη κόλν κε βάζε ηηκήο.
Ηκεξνκελία: 04.01.2019 εκέξα Παξαζθεπή
Ώξα: 10:00 π.κ.
Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Κέληξνπ, Παπαξεγνπνύινπ 7
Θεζζαινλίθε 546 30
Τπεξεζίεο απνθνκηδήο ζπκβαηηθώλ απνξξηκκάησλ ηνπ
Π.Υ.Π. Άγηνο Παληειεήκσλ ηνπ ΚΚΠ-ΠΚΜ
13.560,00€ (άλεπ Φ.Π.Α. 24%)

CPV

90511000-2

KAE

0419

Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ηα
επηζπλαπηόκελα ζ’ απηή παξαθάησ παξαξηήκαηα, ηα νπνία απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο
απηήο:
Α. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο

Παξάξηεκα

Α

Β. Τπόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο

Παξάξηεκα

Β
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Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξόλνηαο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο έρνληαο ππόςε:
1. Σνλ Ν. 4412/16 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ».
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4109/2013 (ΦΔΚ 16/Α/23.1.2013) «Καηάξγεζε
θαη ζπγρώλεπζε Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81Α/4.4.2005) «Δζληθό
ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
4. Σηο ππ΄ αξ. πξση. 3886/ 30.10.2018 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο – πξνϋπνινγηζκόο
ησλ εξγαζηώλ πνζνύ 13.560,00 € + ΦΠΑ (ΑΓΑΜ = 18REQ003985613).
5. Σν γεγνλόο όηη ν Γήκαξρνο Ωξαηνθάζηξνπ ζε πξνθνξηθή ζπλνκηιία κε ηε Γηνίθεζε
ηνπ Παξαξηήκαηνο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ δήισζε όηη αδπλαηεί σο ππεξεζία λα
αλαιάβεη ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ιόγσ ηνπ κεγάινπ όγθνπ απηώλ (15 ηόλνη
κεληαίσο).
6. Σελ ππ΄ αξ. 41ε/ 07.11.2018, ζέκα 6ν, απόθαζε ηνπ Γ.. πνπ εγθξίλεη ηελ
δηελέξγεηα πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα «Τπεξεζίεο απνθνκηδήο
ζπκβαηηθώλ απνξξηκκάησλ ηνπ Π.Υ.Π. Άγηνο Παληειεήκσλ ηνπ ΚΚΠ-ΠΚΜ»
πξνϋπνινγηζκνύ 13.560,00 € + ΦΠΑ. (ΑΓΑ: 6Β0ΡΟΞΥ-Ι7Φ)
7. Σελ Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 5 (273/ 24.01.2018) γηα ηνλ ΚΑΔ 0419
(ΑΓΑ: 6ΒΞΛΟΞΥ-ΟΝ0 ).
8. Σν γεγνλόο όηη από ηνλ δηαγσληζκό κε ππ’ αξ. δηαθήξπμε 32ε/2018 γηα «Τπεξεζίεο
απνθνκηδήο ζπκβαηηθώλ απνξξηκκάησλ ηνπ Π.Υ.Π. Άγηνο Παληειεήκσλ ηνπ ΚΚΠΠΚΜ» (ΑΓΑ:Ω6ΚΟΞΥ-Ω1Ο) δελ πξόεθπςε αλάδνρνο.
9. Σελ ππ΄ αξ. 45ε/ 12.12.2018, ζέκα 6ν, απόθαζε ηνπ Γ.. πνπ εγθξίλεη ηελ δηελέξγεηα
πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ επαλαιεπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα «Τπεξεζίεο απνθνκηδήο
ζπκβαηηθώλ απνξξηκκάησλ ηνπ Π.Υ.Π. Άγηνο Παληειεήκσλ ηνπ ΚΚΠ-ΠΚΜ» κε ηηο
ίδηεο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ίδην πξνϋπνινγηζκό κε ηε δηαθήξπμε 32ε/2018 (ΑΓΑ:
6ΥΒ0ΟΞΥ-6ΡΝ).

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
πλνπηηθό επαλαιεπηηθό δηαγσληζκό, κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα
«Τπεξεζίεο απνθνκηδήο ζπκβαηηθώλ απνξξηκκάησλ ηνπ Π.Υ.Π. Άγηνο Παληειεήκσλ
ηνπ ΚΚΠ-ΠΚΜ» πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 13.560,00 + ΦΠΑ, κε θξηηήξην
θαηαθύξσζεο ηελ ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθήο άπνςεο, κόλν κε βάζε ηηκήο
πξνζθνξά θαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
παξνύζα δηαθήξπμε θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ παξόλησλ γεληθώλ όξσλ.

ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΟΠΟ
ΠΡΟΘΔΜΙΑ
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Γξαθείν Πξνκεζεηώλ
03.01.2019, εκέξα Πέκπηε
04.01.2019 εκέξα
Κέληξνπ
Παξαζθεπή
Παπαξεγνπνύινπ 7
Ώξα 10.00 π.κ.
Ώξα: 14.00 κ.κ.
Θεζζαινλίθε 546 30
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ηνλ δηαγσληζκό δηθαηνύληαη λα παξίζηαληαη, γηα λα ιάβνπλ γλώζε ΜΟΝΟΝ γηα όζνπο
ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δ/ζκό, νη λόκηκνη εθπξόζσπνη ησλ εηαηξεηώλ πνπ ππνβάιινπλ
πξνζθνξέο θαζώο & άιια πξόζσπα κε εμνπζηνδόηεζε, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα
πξέπεη λα έρεη πεξηέιζεη ζην πξσηόθνιιν ηεο Τπεξεζίαο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή κέρξη
ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ.

ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΑΡΘΡΟ 1: ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα ή
ελώζεηο/θνηλνπξαμίεο ή ζπλεηαηξηζκνί ή εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην
αληηθείκελν ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο θαη είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Δπηκειεηήξην κε
αληηθείκελν ζπλαθέο ηνπ είδνπο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο δηαθήξπμεο .
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα ή ζπλνδεύνληαη από επίζεκε
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο
κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:
α. Η ιέμε «Πξνζθνξά»,
β. Η επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, δειαδή «ΚΔΝΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ»,
γ. Ο ηίηινο ηεο δηαθήξπμεο,
δ. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ),
ε. Σα ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα (επσλπκία, δ/λζε, ΑΦΜ, ηει, θαμ, email),
Ο θάθεινο ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να κελ αλνηρζεί από ηελ ηαρπδξνκηθή
ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία» θαη ζα πεξηιακβάλεη δύν μερσξηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο
θαθέινπο κε ηηο ελδείμεηο:
Α. «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
Ο θάθεινο πεξηέρεη:
Α. Τπεύθσνη δήλφζη Ν. 1599/1986, όηι ο ζσμμεηέτφν/οικονομικός θορέας:
1. Απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο
(35ε/2018 ) θαη όηη ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο είλαη δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ έμη
κελώλ από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ (03.07.2019).
2. Eίλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν επηκειεηήξην θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνύ.
3. Καηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά
Δλήκεξνο.
4. Γελ έρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ηεο
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16.
Β. Εγγυητική επιστολή ςυμμετοχήσ φψουσ 2% επί του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
προ ΦΠΑ ( 271,20 €).
Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπνζεηνύληαη, επί πνηλήο απόξξηςεο, ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν
θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θύξην θάθειν ηεο πξνζθνξάο κε ηε έλδεημε
3
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«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», Αξηζκόο Γηαθήξπμεο «Νν 35ε /2018 - Τπεξεζίεο
απνθνκηδήο ζπκβαηηθώλ απνξξηκκάησλ ηνπ Π.Υ.Π. Άγηνο Παληειεήκσλ ηνπ ΚΚΠΠΚΜ» θαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη ην έληππν ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ
Β΄ ζπκπιεξσκέλν.
Κριηήριο καηακύρφζης είναι η πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη
προζθορά βάζει ηης ηιμής.
Η ηηκή ζα δνζεί ζε επξώ ρσξίο θαη κε ην Φ.Π.Α. (ζα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη
αξηζκεηηθώο). ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:
1. Έλα πξεζζνθηβώηην (PRESSCONTAINER) απνξξηκκάησλ 22m2

έλαληη

ελνηθίνπ.
2. Έλα OPEN TOP CONTAINER 10m2 κε δσξεάλ ελνίθην γηα απνθιεηζηηθή
ζπιινγή ραξηηνύ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Αλαδόρνπ.
3. Η παξαιαβή θαη ε κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ ζην Υ.Τ.Σ.Α. Μαπξνξξάρεο.
4. Οη λόκηκεο θξαηήζεηο θαη ν αλαινγνύλ θόξνο.

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΧΡΙΝΟ ΑΝΑΓΟΥΟ-ΔΓΓΤΗΔΙ-ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
Ο πξνκεζεπηήο πνπ ζα αλαδεηρζεί πξνζσξηλόο αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά :
1) έγγξαθν ηνπ ΓΔΜΗ όηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν επηκειεηήξην θαηά ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
2) θνξνινγηθή & αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα.
3) απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ όηη δελ έρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή
απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16.
Ο νξηζηηθόο αλάδνρνο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηνπ Γ είλαη
ππνρξεσκέλνο, ην αξγόηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή
Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% ηνπ
ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 4: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη γηα έλα έηνο από ηελ ππνγξαθή ηεο. Σν
Κέληξν Κνηλσληθήο Πξόλνηαο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
επεθηείλεη έσο 3 κήλεο ηελ ζύκβαζε κνλνκεξώο.

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη αλά κήλα κέζα ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ θαηάζεζε
ησλ εμήο δηθαηνινγεηηθώλ:
α) Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο,
β) Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο,
γ) Σηκνιόγην Παξνρήο Τπεξεζηώλ,
δ) Βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηώλ πνπ ζα ζπληάζζεη ε επηηξνπή ηνπ Κέληξνπ,
ε) Σν δπγνιόγην πνπ εθδίδεηαη θαηά ηελ παξαιαβή ησλ απνξξηκκάησλ από ηνλ ΥΤΣΑ
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Μαπξνξξάρεο.
Σν πξώην ηηκνιόγην ζα πιεξσζεί κε ρξεκαηηθό έληαικα ζεσξεκέλν από ηνλ Δπίηξνπν
ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ.

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΡΑΣΗΔΙ
Σνλ πξνκεζεπηή ζα βαξύλνπλ όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο. Δλδεηθηηθά:
1. Παξαθξάηεζε θόξνπ 8% επί ηεο θαζαξήο αμίαο γηα ηηο εξγαζίεο θαη 4% γηα ηα
πιηθά.
2. Δ.ΑΑ.ΓΗ.Τ 0,06%.
3. Υαξηόζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ Δ.ΑΑ.ΓΗ.Τ.
4. ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ηνπ Δ.ΑΑ.ΓΗ.Τ.
5. Α.Δ.Π.Π. 0,06%
6. Υαξηόζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ Α.Δ.Π.Π.
7. ΟΓΑ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ηνπ Α.Δ.Π.Π.

ΑΡΘΡΟ 7: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’.

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΤΡΧΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡOΜΗΘΔΤΣΗ
1. Ο αλάδνρνο πoπ δεv πξoζέξρεηαη, κέζα ζηεv πξoζεζκία πoπ ηoπ oξίζηεθε, vα
ππoγξάςεη ηεv ζρεηηθή ζύκβαζε, θεξύζζεηαη ππoρξεσηηθά έθπησηoο από ηεv
θαηαθύξσζε ή αvάζεζε πoπ έγηvε ζηo όvoκά ηoπ θαη από θάζε δηθαίσκα πoπ απoξξέεη
απo απηήv, κε απόθαζε ηoπ Γ.. ηνπ Κέληξνπ, ύζηεξα από γvσκoδόηεζε ηoπ αξκόδηoπ
oξγάvoπ.
2. Με ηεv ίδηα δηαδηθαζία o αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππoρξεσηηθά έθπησηoο απo ηε
ζύκβαζε θαη από θάζε δηθαίσκα πoπ απoξξέεη απ' απηή, εθόζov δεv παξείρε ηηο
ππεξεζίεο ηνπ κέζα ζηόv ζπκβαηηθό ρξόvo ή ηov ρξόvo παξάηαζεο πoπ ηoπ δόζεθε
κεηά από αίηεζή ηνπ.
3. Ο αλάδνρνο δεv θεξύζζεηαη έθπησηoο απo ηεv θαηαθύξσζε ή αvάζεζε ή απo ηεv
ζύκβαζε, εθόζνλ:


Η ζύκβαζε δεv ππoγξάθεθε κε επζύvε ηνπ Κέληξνπ.

 πληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο.
4. Με ηεv απόθαζε θήξπμεο αλαδόρνπ έθπησηoπ από ηε ζύκβαζε κπoξεί vα ηoπ
παξαζρεζεί ε δπvαηόηεηα παξνρήο ππεξεζίσλ κέρξη ηεv πξoεγoύκεvε ηεο εκεξoκεvίαο
δηεvέξγεηαο ηoπ δηαγσvηζκoύ πoπ γίvεηαη ζε βάξoο ηoπ, πέξαv ηεο oπoίαο oπδεκία
παξνρή ππεξεζίσλ γίvεηαη δεθηή.
ΑΡΘΡΟ 9: ΤΠΟΥΡΔΧΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Να ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα είλαη
απνθιεηζηηθόο θαη κόλνο ππεύζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηύρεκα πνπ ηπρόλ ζα
πξνέθππηε ζην πξνζσπηθό ηνπ.
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ΑΡΘΡΟ 10: ΜΑΣΑΙΧΗ – ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Η Αλαζέηνπζα Αξρή, µεηά από αηηηνινγεκέλε γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζµνύ, δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα απνθαζίζεη ζύµθσλα µε ην λ.4412/2016, άξζξν
106, ηε δηαθνπή, κεηάζεζε, καηαίσζε ή αθύξσζε ηνπ δηαγσληζµνύ, ζην ζύλνιν ηνπ ή γηα
ηµήµα απηνύ.

Η πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Κέληξνπ
www.kkp-km.gr, ζην www.eprocurement.gov.gr (ΚΗΜΓΗ) θαη ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ.

Η Πξόεδξνο ηνπ Κέληξνπ

Καξαζαββίδνπ πιβάλα
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
για ηις “ Τπηρεζίες αποκομιδής ζσμβαηικών απορριμμάηφν ηοσ Π.Υ.Π. Άγιος
Πανηελεήμφν ηοσ ΚΚΠ-ΠΚΜ ”
Αρ. Πρφη. 3886/ 30-10-2018
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 13.560,00€ (Άλεπ ΦΠΑ 24%)
Η αλάδνρνο εηαηξεία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαώξνπ
εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ Κέληξνπ:
Έλα πξεζζνθηβώηην (PRESSCONTAINER) απνξξηκκάησλ 22m2 έλαληη ελνηθίνπ.
Έλα OPEN TOP CONTAINER 10m2 κε 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 κε 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 κε κέζα θαη εξγάηεο ηνπ αλαδόρνπ.
Ο αλάδνρνο θαηόπηλ εηδνπνίεζεο, ηνπιάρηζηνλ κία εκέξα πξηλ από ηνλ ππεύζπλν ηνπ
Κέληξνπ ζα αλαιακβάλεη κε δηθή ηνπ επηκέιεηα θαη επζύλε ηελ παξαιαβή θαη ηε
κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ ζην Υ.Τ.Σ.Α. Μαπξνξξάρεο.
Δηήζια προβλεπόμενη ποζόηηηα 180 ηόνοι. Σιμή μονάδας 50 εσρώ. ύνολο 9.000
Πιθανή πρόβλευη για δρομολόγια 18 ηο έηος. Σιμή μονάδας 120 εσρώ. ύνολο 2.160
Δνοίκιο κονηέινερ 200 εσρώ ηο μήνα. ύνολο 2.400.
Γενικό ζύνολο 13.560 €
Γενικό ζύνολο με ΦΠΑ 16.814,40€

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.
τοσ ΚΚΠ-ΠΚΜ
Μοσσμούτης Κων/νός
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄
ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
«35η/ 2018 - Τπηρεζίες αποκομιδής ζσμβαηικών απορριμμάηφν ηοσ Π.Υ.Π. Άγιος
Πανηελεήμφν ηοσ ΚΚΠ-ΠΚΜ»
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΑΙΧΝ
Δίδος σπηρεζίας
Δηήζια προβλεπόμενη
ποζόηηηα
απορριμμάηφν
Πρόβλευη για
δρομολόγια / έηος
Μηνιαίο Δνοίκιο
κονηέινερ

Ποζόηηηες

Σιμή μονάδας

ύνολο

180 ηόλνη

18 δξνκνιόγηα
12 κήλεο

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΧ):
(ΟΛΟΓΡΑΦΧ):
ΦΠΑ 24% (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΧ):

ΤΝΟΛΟ (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΧ):
(ΟΛΟΓΡΑΦΧ):

(ΦΡΑΓΙΓΑ–ΤΠΟΓΡΑΦΗ)

(ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ)
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