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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΜΜΑΤΩΝ
(Διαδικασία απευθείας ανάθεσης)
(CPV: 44613700-7)
Ο Πρόεδρος ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», λαμβάνοντας υπ’
όψη.
1) Τις διατάξεις 51 έως 60 νόμου 4414/2016 και ειδικότερα το άρθρο 58 (ΦΕΚ Α΄ 149/9-8-2016), 2) Την
υπ’ αρ. 48112 ΚΥΑ Οικονομικών - ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 538/11-10-2016), 3)Την
υπ’αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/14164/2577 ΚΥΑ Οικονομικών –ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 149/15.03.2018), 4)Την υπ’ αρ.
9451/24-3-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ ΩΨ4Φ465ΥΘ7-ΦΒ2), 5) Την υπ’ αρ.
962/15.01.2018 απόφαση ΥΠΕΝ «Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018» (ΑΔΑ 6ΑΨΠ4653Π8Ρ0Ν), 6) Την υπ’ αριθ. 177/2018 απόφαση ΔΣ, με την οποία αναμορφώθηκε ο εγκεκριμένος
προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 (ΑΔΑ: Ψ0ΙΝ465ΧΞΚ-ΑΡΞ), 7) Το υπ’ αριθ. 335/23.0.3.2018
Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια και τοποθέτηση 120 κάδων απορριμμάτων (ΑΔΑ:
18REQ002862101), 8) Την υπ’ αριθ. 181/2018 απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η
διάθεση της σχετικής πίστωσης και συστάθηκε τριμελής επιτροπή επιλογής (ΑΔΑ: ΩΜΖΞ465ΧΞΚ-ΖΟΒ,
ΑΔΑΜ: 18REQ003011222), 9) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 10) Τα συνημμένα στην παρούσα
έγγραφα, ήτοι: α) Τεχνικές Προδιαγραφές/Τεχνικά Χαρακτηριστικά, β) τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό,
γ) τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, δ) τους όρους Πρόσκλησης – Υποβολής Προσφοράς, ε) το έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς, 11) Το γεγονός ότι για την εκτέλεση της προμήθειας υπάρχει σχετική πίστωση
στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. έτους 2018, όπως έχει αναμορφωθεί και ισχύει, του Φορέα
Διαχείρισης, Κ.Α. 14, 12) Την ανάγκη προμήθειας κάδων απορριμμάτων για την κάλυψη των αναγκών
καθαριότητας του Πάρκου,
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ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλλει εγγράφως προσφορά, για την
προμήθεια εκατόν είκοσι (120) κάδων απορριμμάτων, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του
Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης».
Οι προσφορές θα γίνουν σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα έγγραφα, ήτοι:
α) τις Τεχνικές Προδιαγραφές/Τεχνικά Χαρακτηριστικά, β) τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, γ) τη
Συγγραφή Υποχρεώσεων, δ) τους όρους Πρόσκλησης – Υποβολής Προσφοράς, ε) το έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς.
Τα κριτήρια Ανάθεσης θα είναι συνδυαστικά: 1) Η οικονομικότερη προσφορά, 2) η ποιότητα
των χρησιμοποιούμενων υλικών και συνολικά της κατασκευής, 3) η σχέση ποιότητας – τιμής, 4) η
παρεχόμενη εγγύηση (όροι, ρήτρες, διάρκεια κλπ) και 5) η μέγιστη προσέγγιση της προσφοράς στο
είδος που περιγράφεται στις κατωτέρω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές.
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστούς φακέλους, στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης,
επί της οδού Σπ. Μουστακλή αρ. 23 – Ίλιον, καθημερινά κατά τις ώρες 09:00 πμ έως 14:00μμ, το
αργότερο μέχρι τις 14 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ, σε εκπρόσωπο του Φορέα
Διαχείρισης, επί αποδείξει και θα ισχύουν για τέσσερις (4) μήνες.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 15 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα
15:00μμ, από την ορισθείσα με την υπ’ αριθμό 181/2018 απόφαση Δ.Σ. επιτροπή (ΑΔΑ: ΩΜΖΞ465ΧΞΚ2ΟΒ) και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το περιεχόμενο του οποίου θα εισηγηθεί προς έγκριση στο
ΔΣ, ώστε το τελευταίο να αποφανθεί επ’ αυτών για να λάβει χώρα η προμήθεια.
Η διαδικασία θα είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 118 και
328 του ν. 4412/2016.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και το ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Φορέα
Διαχείρισης, απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν γνώση και των συνημμένων εγγράφων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΟΥ ΦΔ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κάδων στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης
Τρίτσης».

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Προμήθεια εκατόν είκοσι (120) μεταλλικών κάδων απορριμμάτων, σύμφωνα με τα κατωτέρω
αναλυτικώς περιγραφόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, μεταφορά και τοποθέτηση τους στα σημεία του
Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», που θα υποδειχθούν από το Φορέα Διαχείρισης. Η στήριξή τους θα γίνει
μέσω μεταλλικής κοιλοδοκίδας, πακτωμένης σταθερά σε βάση κατασκευασμένη από μπετόν, σχετικώς
οπλισμένης, τετράγωνου σχήματος ενσωματωμένη σε ανάλογη περιμετρική μεταλλική λάμα.

2.ΠΡΟΪΟΝ –ΥΛΙΚΟ –ΣΧΗΜΑ
Α. Μεταλλικός κάδος απορριμμάτων εξωτερικής χρήσης, χωρίς εσωτερικό μεταλλικό αποσπώμενο
κάδο, ηλεκτροστατικής βαφής, με επεξεργασία επιψευαργύρωσης, σε σχήμα κυλινδρικό με
διευρυμένο χείλος στο άνω μέρος του και απόλυτα στρογγυλεμένες γωνίες.
Β. Το κυρίως σώμα των κάδων (συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα) να είναι από υψηλής ποιότητας
πλέγμα μεταλλικών λαμών ηλεκτροσυγκολλημένες μεταξύ τους, πλάτους 4cm και πάχους 3-4 mm
(ανοχή + 3mm), που θα αφήνουν κενό μεταξύ τους 2,5 cm max, ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση
των τοιχωμάτων του κατά τη χρήση.
Γ. Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού να είναι
κατασκευασμένα από θερμογαλβανισμένα, η ηλεκτρογαλβανισμένα
μέταλλα , ή ανοξείδωτα
(stainless steel), ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

3. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΩΝ
50-60 λίτρα (ανοχή + 10 λίτρα)

4. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Α. ΥΨΟΣ: 78cm (ανοχή + 15cm)
Β. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 53cm (ανοχή + 10cm)

5. ΧΡΩΜΑ ΚΑΔΩΝ.
Οι κάδοι θα έχουν ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα

6. ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΔΩΝ
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Ο κάδος θα στηρίζεται μέσω μεταλλικής κοιλοδοκίδας, στρογγυλής διατομής Φ 60 mm (ανοχή + 2cm),
ύψους 10 cm, πακτωμένης σταθερά σε βάση κατασκευασμένη από μπετόν, σχετικώς οπλισμένης,
τετράγωνου σχήματος με πλευρά 45 cm και ύψος 8 cm ενσωματωμένη σε ανάλογη περιμετρική
μεταλλική λάμα.

7. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Α. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008
ή ισοδύναμο αυτού και αν ο προμηθευτής δεν κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο
αντίστοιχος κατασκευαστής, να διαθέτει ανάλογη πιστοποίηση.
Β. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που τηρεί και εφαρμόζει ο κύριος κατασκευαστής του κάδου
(ενδεικτικά, μη πιστοποιημένο Σύστημα ή ανεπτυγμένη σχετική διαδικασία εντός του ISO 9001 ή ISO
14001 ή EMAS κτλ.).

8. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α. Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι Ελληνικής κατασκευής, ( εγχώρια αγορά), απολύτως καινούργιοι,
αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής του τελευταίου δωδεκαμήνου.
Β. Να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εμπορικών κ.λ.π. απορριμμάτων
Γ. Στην πρόσοψη κάθε κάδου, θεμιτό να υπάρχει μία ενιαία, λεία και ανθεκτική επιφάνεια επαρκούς
μεγέθους όπου να αναφέρεται το λογότυπο του Φορέα ως ακολούθως.
Δ. Θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί στην σήψη, την διάβρωση, σε κρούσεις, χτυπήματα, ακραίες καιρικές
συνθήκες και θερμοκρασιακές μεταβολές. Επίσης να είναι απρόσβλητοι από οξέα και χημικές ουσίες

9. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΔΟΥ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ:
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ΛΑΜΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ
ΚΑΔΟΥ ΚΟΛΗΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΠΛΕΥΡΑ

ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΣ 3-4 mm

ΔΙΑΚΕΝΟ 2,5 cm max.

ΒΑΣΗ ΚΑΔΟΥ

53cm

60cm
45cm
78cm

10 cm

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ
ΒΑΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

8cm

45cm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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10. Η διαδικασία θα είναι αυτή της απευθείας Ανάθεσης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328
του ν. 4412/2016, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης, εκτιμώμενος
έως το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον
Κ.Α. 14 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικ. έτους 2018 του ΦΔ, όπως ισχύει.
11. Η καταβολή της αμοιβής στον ανάδοχο θα λάβει χώρα, μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και
της τοποθέτησης των κάδων από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης, με κατάθεση
στον τραπεζικό λογαριασμό του, αφού γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και αφού προηγηθεί: α) Η
σύνταξη Πρακτικού Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης, από την Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής της σύμβασης, που έχει οριστεί από το ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης για το σκοπό αυτό,
β) Η έκδοση εκ μέρους του Αναδόχου των νομίμων τιμολογίων, αποδεικτικού ασφαλιστικής
ενημερότητας, αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, εξοφλητικής απόδειξης του Παρέχοντος
Υπηρεσίες, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε» και γ) η σύνταξη χρηματικού
εντάλματος πληρωμής.
Ο ΦΠΑ επιβαρύνει τον Φορέα Διαχείρισης.
12. Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους με τα λοιπά δικαιολογητικά
που προβλέπονται, σε κλειστούς φακέλους με την ένδειξη «Προς το Φορέα Διαχείρισης
Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης» και τον τίτλο της προμήθειας, εντός του χρόνου που
προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση.
Τα κριτήρια ανάθεσης θα είναι συνδυαστικά: 1) Η οικονομικότερη προσφορά, 2) η ποιότητα
των χρησιμοποιούμενων υλικών και συνολικά της κατασκευής, 3) η σχέση ποιότητας – τιμής, 4) η
παρεχόμενη εγγύηση (όροι, ρήτρες, διάρκεια κλπ) και 5) η μέγιστη προσέγγιση της προσφοράς στο
είδος που περιγράφεται στις κατωτέρω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Ίλιον, 29 Μαΐου 2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(CPV: 44613700-7)
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις 51 έως 60 νόμου 4414/2016 και ειδικότερα το άρθρο 58 (ΦΕΚ Α΄ 149/9-8-2016), 2) Την
υπ’ αρ. 48112 ΚΥΑ Οικονομικών - ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 538/11-10-2016), 3)Την
υπ’αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/14164/2577 ΚΥΑ Οικονομικών –ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 149/15.03.2018), 4)Την υπ’ αρ.
9451/24-3-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ ΩΨ4Φ465ΥΘ7-ΦΒ2), 5) Την υπ’ αρ.
962/15.01.2018 απόφαση ΥΠΕΝ «Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018» (ΑΔΑ 6ΑΨΠ4653Π8Ρ0Ν), 6) Την υπ’ αριθ. 177/2018 απόφαση ΔΣ, με την οποία αναμορφώθηκε ο εγκεκριμένος
προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 (ΑΔΑ: Ψ0ΙΝ465ΧΞΚ-ΑΡΞ), 7) Το υπ’ αριθ. 335/23.0.3.2018
Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια και τοποθέτηση 120 κάδων απορριμμάτων (ΑΔΑ:
18REQ002862101), 8) Την υπ’ αριθ. 181/2018 απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η
διάθεση της σχετικής πίστωσης και συστάθηκε τριμελής επιτροπή επιλογής (ΑΔΑ: ΩΜΖΞ465ΧΞΚ-ΖΟΒ,
ΑΔΑΜ: 18REQ003011222), 9) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 10) Τα συνημμένα στην παρούσα
έγγραφα, ήτοι: α) τις Τεχνικές Προδιαγραφές/Τεχνικά Χαρακτηριστικά, β) τον Ενδεικτικό
Προϋπολογισμό, γ) τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, δ) τους όρους Πρόσκλησης – Υποβολής Προσφοράς, ε)
το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 11) Το γεγονός ότι για την εκτέλεση της προμήθειας υπάρχει
σχετική πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. έτους 2018, όπως έχει αναμορφωθεί και ισχύει,
του Φορέα Διαχείρισης, Κ.Α. 14, 12) Την ανάγκη προμήθειας κάδων απορριμμάτων για την κάλυψη των
αναγκών καθαριότητας του Πάρκου,
Συντάχθηκαν τα παρακάτω άρθρα:
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής
Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια εκατόν είκοσι (120) μεταλλικών κάδων απορριμμάτων,
σύμφωνα με τα τιθέμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τεχνικά χαρακτηριστικά,
μεταφορά και τοποθέτηση τους στα σημεία του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», που θα υποδειχθούν από
το Φορέα Διαχείρισης. Η στήριξή τους θα γίνει μέσω μεταλλικής κοιλοδοκίδας, πακτωμένης σταθερά
σε βάση κατασκευασμένη από μπετόν, σχετικώς οπλισμένης, τετράγωνου σχήματος ενσωματωμένη σε
ανάλογη περιμετρική μεταλλική λάμα.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η Ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 328 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149).
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά έγγραφα - στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α) Τεχνικές Προδιαγραφές/Τεχνικά
Χαρακτηριστικά, β) ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) η Συγγραφή Υποχρεώσεων, δ) οι όροι
Πρόσκλησης – Υποβολής Προσφοράς, ε) το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς,
Άρθρο 4ο: Τιμές Προσφορών
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Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια,
θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή
μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο
θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της
τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα
μελέτη.
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και
αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής μπορεί για την κατάθεση της
οικονομικής του προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το έντυπο της προσφοράς της παρούσας.
Άρθρο 5ο : Χρονικό διάστημα εκτέλεσης προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας και η ολοκλήρωση της τοποθέτησης των κάδων απορριμμάτων θα πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από την ανάθεση και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Α.Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της
απόφασης απευθείας ανάθεσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας τα νόμιμα
και προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να προβεί σε άμεση έναρξη εκτέλεσης της προμήθειας.
Β.Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές/Τεχνικά Χαρακτηριστικά, β)τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων
και την οικονομική του προσφορά και ευθύνεται για την καλή και προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης.
Γ. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης που θα καταρτιστεί να ακολουθεί πιστά
τις οδηγίες και τις υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης.
Δ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Φορέα Διαχείρισης οποιεσδήποτε αναφορές και
πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
Ε. Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων
αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
ΣΤ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των
υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της προμήθειας.
Ζ. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης που θα καταρτιστεί, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16.
Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις του Φορέα Διαχείρισης
Ο Φορέας Διαχείρισης είναι υποχρεωμένος να δώσει σαφείς κατευθύνσεις στον ανάδοχο για την
εκτέλεση της προμήθειας. Επίσης υποχρεούται να καταβάλλει στον ανάδοχο τη συμφωνηθείσα αμοιβή
στο χρόνο και με τον τρόπο που θα προβλεφθεί στη σύμβαση που θα καταρτιστεί μεταξύ των μερών.
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ΑΡΘΡΟ 8ο: Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών
Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την υπογραφή της
σύμβασης. Η παράδοσή τους θα γίνει μαζικά. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη
βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίησής τους.
ΑΡΘΡΟ 9ο: Ποιότητα προϊόντων
Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη, ο ΦΔ κρατά το δικαίωμα να ακυρώσει την προμήθεια εάν τα
προμηθευόμενα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 10ο: Παραλαβή
Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Εάν κατά την
παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής
μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων
ανωμαλιών.
Άρθρο 11ο : Ανωτέρα βία
1. Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω
και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και
επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.
2. Στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι θα πρέπει να αποδεικνύονται πλήρως
με επίσημα έγγραφα, ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον ΦΔ και να καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας
βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον ΦΔ.
3. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που
καθυστέρησαν λόγω ανωτέρας βίας με το ίδιο τίμημα και όρους που θα ορίζονται στην σύμβαση που
θα καταρτιστεί μεταξύ των μερών.
Άρθρο 12ο : Αναθεώρηση τιμών
Οι συμφωνημένες αμοιβές και ο τρόπος πληρωμής τους δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση.
Άρθρο 13ο : Τρόπος πληρωμής
Η καταβολή της αμοιβής στον ανάδοχο θα λάβει χώρα, μετά την ολοκλήρωση του συμβατικού
αντικειμένου, με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του, αφού γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις
και αφού προηγηθεί: 1) Η σύνταξη Πρακτικού Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης, από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης, που έχει οριστεί από το ΔΣ του Φορέα
Διαχείρισης για το σκοπό αυτό, 2) Η έκδοση εκ μέρους του Αναδόχου των νομίμων τιμολογίων,
αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, εξοφλητικής
απόδειξης του Παρέχοντος Υπηρεσίες, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε» και 3) η
σύνταξη χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
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Άρθρο 14ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη,
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων, που ισχύουν κατά την ημέρα
της Ανάθεσης. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Φορέα Διαχείρισης.
Άρθρο 15ο : Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο
Α.Η σύμβαση θα διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία.
Β. Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που θα προκύψει από τη σύμβαση και θα αφορά στην
εκτέλεση, την εφαρμογή και την ερμηνεία της, ως και τις σχέσεις γενικά που δημιουργούνται από αυτή,
συμφωνείται ότι αρμόδια είναι αποκλειστικά, τα Δικαστήρια της Αθήνας, που εφαρμόζουν το Ελληνικό
Δίκαιο
Γ. Πριν οποιαδήποτε προσφυγή στα Δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι θα
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συναινετική επίλυση τυχόν διαφορών που θα
προκύψουν κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη της σχετικής σύμβασης από την εκτέλεση ή ερμηνεία της
ή με αφορμή αυτή.
Άρθρο 16ο: Κυριότητα προϊόντων
Το σύνολο των προμηθευομένων στα πλαίσια της σύμβασης μεταξύ των μερών, αποτελούν ιδιοκτησία
του Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος και μόνος θα έχει το πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης τους
μετά την οριστική παραλαβή τους.
Άρθρο 17ο: Εμπιστευτικότητα
Περαιτέρω τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια αναφορικά με τα
στοιχεία, πληροφορίες, έγγραφα, λογαριασμούς, προσωπικά δεδομένα, να μην ανακοινώνουν σε
τρίτους επιτεύγματα, στοιχεία, πληροφορίες και γενικά υποθέσεις των οποίων έλαβαν γνώση, με κάθε
τρόπο κατά την εκτέλεση των συμφωνηθέντων.
Η παράβαση της εχεμύθειας από τα μέρη συνιστά για αυτά σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών τους,
παρέχοντας το δικαίωμα σε αυτά να καταγγείλουν αζημίως την μεταξύ τους συναφθείσα σύμβαση για
το καταγγέλλον μέρος.
Άρθρο 18ο: Εκχώρηση δικαιωμάτων
Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη, η οποιαδήποτε πράξη εκχώρησης των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων του αναδόχου που θα απορρέουν από την καταρτισθείσα μεταξύ των μερών σύμβαση,
σε οποιονδήποτε τρίτο.
Ίλιον, 29 Μαΐου 2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών
προσώπων, όπως και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς: α)
Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», β) Η επωνυμία του Φορέα Διαχείρισης προς τον οποίο απευθύνεται, γ) Ο τίτλος
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών, όπως αυτή θα αναφέρεται στην πρόσκληση, ε) Τα στοιχεία της επιχείρησης ή του
φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά και περιλαμβάνουν.
Α. Την οικονομική προσφορά. Η προσφορά συνίσταται στην συμπλήρωση και υπογραφή του εντύπου
οικονομικής προσφοράς του Φορέα Διαχείρισης, που συνοδεύει τα έγγραφα της σύμβασης. Σε αυτό
υπολογίζεται εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών, των αναλώσιμων, του
κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.
Μαζί με την προσφορά υποβάλλονται:
1.Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος δεόντως υπογεγραμμένη για την ανεπιφύλακτη αποδοχή των
όρων της παρούσας πρόσκλησης όπως επίσης ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι ακριβή
2. Κατά την υποβολή της προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.
4412/2016, ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του
άρθρου 73 παρ. 1 και 2, θα πρέπει να προσκομιστούν εκ μέρους των ενδιαφερομένων:
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), της (ΙΚΕ) τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου,
β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Β. Την Τεχνική προσφορά που περιλαμβάνει
1. Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα, των προσφερόμενων κάδων,
όπου να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών Η σχετική πιστοποίηση και να
δοθούν πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού κατά ISO 9001 ή
ισοδύναμο αυτού και αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος
κατασκευαστής, να διαθέτει ανάλογη πιστοποίηση.
2. Στοιχεία από τα οποία προκύπτει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που τηρεί και εφαρμόζει
ο κύριος κατασκευαστής του κάδου (ενδεικτικά, μη πιστοποιημένο Σύστημα ή ανεπτυγμένη σχετική
διαδικασία εντός του ISO 9001 ή ISO 14001 ή EMAS κτλ.). Να δοθεί αντίγραφο της σχετικής
πιστοποίησης ή σχετικό τεκμηριωτικό υλικό σε περίπτωση μη πιστοποιημένου Συστήματος
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3. Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα τεχνικά στοιχεία, καθώς
και οι τεχνικές τους προδιαγραφές, οι διαγωνιζόμενοι με την προσκόμιση του φακέλου προσφοράς,

είναι προτιμητέο να φέρουν και δείγμα των προσφερόμενων κάδων.
Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό
πρόσωπο.
Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να
προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό
αυτό.
Ο Φορέας Διαχείρισης δικαιούται και μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών να ζητήσει
την προσκομιδή και άλλων δικαιολογητικών ή την παροχή διασαφήσεων επί των προσφορών που έχουν ήδη
υποβληθεί.
Για την αξιολόγηση των προσφορών συντάσσεται πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής το οποίο
υποβάλλεται στο Δ.Σ. για έγκριση.
Ίλιον, 29 Μαΐου 2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

M.M.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ

1

Μεταλλικοί κάδοι
απορριμμάτων,
εξωτερικού χώρου.

44613700-7

Τεμάχιο

120

Έως 150

Έως 18.000

ΦΠΑ 24%

4.320

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΕ ΦΠΑ

Έως 22.320
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Της επιχείρησης .............................................................................................................................
έδρα....................................................... , Οδός...................................................... , Αριθμός ...... ,
Τηλέφωνο .................................... ,FAX : .................................... E-mail: ..........................................
Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου: Όνομα: ………………………………. Επώνυμο ……………………..
Ιδιότητα:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

M.M.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Μεταλλικοί κάδοι
απορριμμάτων,
εξωτερικού χώρου.

Τεμάχιο

120

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΕ ΦΠΑ

(ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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