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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης
Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά σύναψη σύµβασης εκτέλεσης
προµήθειας, µε διαδικασία ανοικτού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη
προσφορά για την προµήθεια 235 πλαστικών ανατρεπόµενων κυλιόµενων κάδων
απορριµµάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων έκαστος για τις ανάγκες της ∆/νσης Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
α. Ο Ν. 2286/95 ¨Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων¨(ΦΕΚ
19/Α).
β. Η Υ.Α 11389/8-3-1993 ¨Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης¨ (ΦΕΚ 185/Β).
γ. Ο Ν.2362/95 Αρθ.83 Υ.Α.35130/739 ΦΕΚ 1291/Β/2010
δ. Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/14)
ε.Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/14)
Όποια άλλη διάταξη ή κανονισµός ισχύει κατά την ηµεροµηνία της δηµοπράτησης.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση της προµήθειας
3.1 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
58.750,00 € πλέον Φ.Π.Α 23%
3.2 Η ανωτέρω δαπάνη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικον. έτους 2015
µε Κ.Α 20 7135.12
3.3 Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς πόρους.
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ΑΡΘΡΟ 4ο
Συµβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της σύµβασης κατά σειρά ισχύος είναι:
1)Η συγγραφή υποχρεώσεων.
2)Η τεχνική έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές.
3)Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Εγγυήσεις
O προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος
έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ηµεροµηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής των κάδων):
5.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας από την
υπηρεσία δαπάνης των ειδών για τα οποία συµµετέχει χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη.
5.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το
5% της συνολικής συµβατικής δαπάνης των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.
Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του
άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
5.3 Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να
παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο και διατήρησης για χρονικό
διάστηµα > 2 (δύο) ετών, το οποίο αρχίζει από την ηµεροµηνία παράδοσης των ειδών.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής πρέπει να είναι κατά τρεις (3) µήνες µεγαλύτερος από
το συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας,
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας (η
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόµενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση)
ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την
οποία έγινε η προµήθεια, να καλύπτει χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συµβεί, η οποία δεν
οφείλεται σε κακό χειρισµό.
Στο διάστηµα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή ή εάν
αυτό δεν είναι δυνατό, σε κεντρικό συνεργείο του Προµηθευτή, µεταφερόµενοι οι κάδοι µε
έξοδα της προµηθεύτριας εταιρείας.
Για την εγγύηση κατασκευής και παροχής ανταλλακτικών διάρκειας > 10 ετών πρέπει να
κατατεθούν υπεύθυνες δηλώσεις/βεβαιώσεις από τους βασικούς κατασκευαστές ή τον
προµηθευτή.
Για το διάστηµα παράδοσης των ζητούµενων κάθε φορά ανταλλακτικών το οποίο θα είναι
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< 10 ηµέρες καθώς και για τη διάρκεια που δεσµεύεται και αναλαµβάνει ο προµηθευτής την
προµήθεια ανταλλακτικών στον αγοραστή, να κατατεθούν υπεύθυνες δηλώσεις από τον
προµηθευτή.
Επίσης η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης/αποκατάστασης να γίνεται το πολύ
εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη
αποκατάσταση το πολύ εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών.
Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 ή ισοδύναµο
αυτού και στην τεχνική προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από έναν εικονογραφηµένο, το δυνατόν, τιµοκατάλογο
ανταλλακτικών σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Ο τιµοκατάλογος θα ανανεώνεται σε
περίπτωση έκδοσης νέου.
Να δοθεί έγγραφη δέσµευση έκπτωσης της τάξης > 25% στον παραπάνω τιµοκατάλογο.
Η βλάβη που θα παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται εντός των ανωτέρω κατά
περίπτωση ηµερολογιακών ηµερών από της ειδοποιήσεως. Σε περίπτωση που δεν
επανορθώνεται στην ταχθείσα προθεσµία επιβάλλεται στον προµηθευτή ποινική ρήτρα ίση
προς την αξία του προαναφερθέντος είδους που εκπίπτει από το παρακρατούµενο ποσοστό
5% επί του συµβατικού ποσού για λόγους εγγύησης , πέραν της εγγυητικής επιστολής.
Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο η
εγγυητική καλής εκτέλεσης, αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών.
Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, επιστρέφεται στον ανάδοχο η
εγγυητική καλής λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Χρόνος παράδοσης
Ο µέγιστος συνολικός χρόνος παράδοσης ορίζεται σε < 60 ηµέρες από την υπογραφή της
σύµβασης ή µέχρι της κάλυψης των προβλεπόµενων ποσοτήτων.
Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει τα είδη µέσα σε δέκα πέντε (15) το
πολύ ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του, στις αποθήκες της ∆/νσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης και κατόπιν συνεννόησης µε το Τµήµα Αποθήκης Υλικών, Καυσίµων και
Λιπαντικών της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση θα γίνει στον αποθηκευτικό χώρο του ∆ήµου Πειραιά µε τα έξοδα να
βαρύνουν τον προµηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 8ο
∆είγµατα -∆ειγµατοληψία-Εργαστηριακές εξετάσεις.
Προκειµένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και
τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόµενου είδους καθώς και η συµµόρφωσή του προς τις τεχνικές
προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή, εντός 10 ηµερών από
την έγγραφη ειδοποίησή τους, οι διαγωνιζόµενοι να επιδείξουν δείγµα των προσφεροµένων
κάδων που θα αποσταλούν στις αποθήκες του ∆ήµου µε σχετική απόδειξη , δύο ηµέρες
τουλάχιστον πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισµό.
Το αντίγραφο της απόδειξης παραλαβής των δειγµάτων θα υποβάλλεται µαζί µε τα
δικαιολογητικά προσφοράς των ενδιαφεροµένων.
Προσφορά που δεν θα περιλαµβάνει τη σχετική απόδειξη παραλαβής των δειγµάτων
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θα απορρίπτεται
Τα κατατεθέντα δείγµατα του ανακηρυσσοµένου αναδόχου θα κρατούνται και θα
φυλάσσονται από το αρµόδιο όργανο. Το προς προµήθεια είδος θα πρέπει να τηρεί τις
προδιαγραφές της µελέτης (άρθρο 28 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης).
Αµέσως µετά την επίσηµη κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ο ανάδοχος
της προµήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση.
Ο ανάδοχος της προµήθειας πρέπει οπωσδήποτε να έχει υπόψη του ότι τα προς προµήθεια
είδη θα είναι απαραίτητα σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
Το σύµφωνο ή όχι των ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές θα διαπιστώνεται από την
αρµόδια επιτροπή η οποία έχει το δικαίωµα να αποστείλει δείγµα για χηµική ή µηχανική
εξέταση.
Τα έξοδα για κάθε πιθανή εξέταση δείγµατος θα βαρύνουν τον προµηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε τον παρακάτω τρόπο που καθορίζεται από το
άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ, µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή.
Λαµβάνονται υπόψη:
1. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
2. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
3. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές είδος.
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη προσφορά, εφόσον έχει
προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση
τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Υπογραφή σύµβασης
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή
της σχετικής σύµβασης.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής που κατακυρώθηκε η προµήθεια δεν προσέλθει
µέσα στην προαναφερόµενη χρονική προθεσµία να υπογράψει τη σχετική σύµβαση,
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 της Υ.Α
11389/93.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Περιεχόµενο της σύµβασης
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη.
Στη σύµβαση πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία της προµήθειας, τουλάχιστον δε
τα εξής: (άρθρο 25 παρ. 2 ΕΚΠΟΤΑ)
α) Ο τόπος και ο χρόνος υπογραφής της σύµβασης
β)Τα συµβαλλόµενα µέρη
γ)Τα προς προµήθεια είδη και η ποσότητά τους
δ) Η τιµή
ε) Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των ειδών
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στ) Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
ζ) Οι προβλεπόµενες εγγυήσεις
θ) Ο τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών
ι) Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωµής
ια) Οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση της προµήθειας
ιβ) Ο τρόπος παραλαβής των ειδών
Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο Πειραιά από το ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσµη παράδοση η αντικατάσταση συµβατικών ειδών
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα συγγραφή και αρχίζει από την υπογραφή
της σχετικής σύµβασης.
Παράταση προθεσµίας παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του αναδόχου µε πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας. Σε
περίπτωση που το υλικό παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου επιβάλλονται στον
προµηθευτή πέραν των προβλεποµένων κυρώσεων (άρθρο 27 της υπ’ αρίθµ. 11389/93
Υπουργικής Απόφασης) και πρόστιµο που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης και συγκεκριµένα:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του
µέγιστου προβλεπόµενου, από το άρθρο 27 του ΕΚ.ΠΟ.ΤΑ χρόνου παράτασης, το πρόστιµο
υπολογίζεται σε ποσοστό 2.5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα.
Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται
ολόκληρη ηµέρα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ήµισυ του µέγιστου χρόνου παράτασης, το πρόστιµο
υπολογίζεται σε ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας
των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των
ειδών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας
της συνολικής ποσότητας αυτών.
Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η
δυνατότητα να παραδώσει τα είδη µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας εις
βάρος του διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε
ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο
παρεχόµενο χρονικό διάστηµα.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα είδη ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα του, µαταιώνονται
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης φόρτωσης- παράδοσης η
αντικατάστασης, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και
µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.
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ΑΡΘΡΟ 13ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύµβαση και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε,
παρέδωσε η αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της υπ’ αριθ.
11389/93 Υπουργικής Απόφασης.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε η αντικαταστάθηκε
µε ευθύνη του φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση,
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 35 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπουργικής
Απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Παραλαβή των ειδών
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ύστερα από µακροσκοπικό
έλεγχο, µέσα σε χρόνο δέκα πέντε (15) ηµερών από την παράδοση των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Τρόπος πληρωµής
Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την εκάστοτε
τµηµατική οριστική παραλαβή των ειδών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής
που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Συµπληρωµατικά Στοιχεία
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού ισχύσουν νέες νοµοθετικές
διατάξεις (π.χ. εθνικοί νόµοι, κοινοτικές οδηγίες κ.τ.λ.), τότε ο Προµηθευτής υποχρεούται να
παραδίδει κάδους µε τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία να συµµορφώνονται µε αυτές. Γενικά,
σε όλη τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού οι προς παράδοση κάδοι πρέπει να είναι σε
συµµόρφωση µε την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία. Να δοθεί
σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Επίσης κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού είναι αποδεκτή οποιαδήποτε αντικατάσταση
του προσφερόµενου επιµέρους εξοπλισµού/εξαρτηµάτων των κάδων µε αντίστοιχα
ισοδυνάµων ή καλύτερων τεχνικών χαρακτηριστικών, εάν αυτή κριθεί τεχνικά επιβεβληµένη
αποκλειστικά και µόνο λόγω µη διαθεσιµότητας των αντίστοιχων προσφεροµένων. Στην
περίπτωση αυτή η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης θα κρίνει κατά πόσο οι τεχνικές
προδιαγραφές του νέου εξοπλισµού/εξαρτηµάτων είναι ισοδύναµες ή καλύτερες των
προσφεροµένων.
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ΑΡΘΡΟ 17Ο
∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια χαρτόσηµα και τυχόν έξοδα χηµικού ελέγχου,
καθώς και κρατήσεις:
α) 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ,
β) 0.30% υπέρ του Ταµείου Αρωγής των Υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
γ) 0.25% υπέρ του ∆ηµοσίου
δ) Φόρος εισοδήµατος 4%
βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή
τιµή.
Πειραιάς,11/2/2015
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ.ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΣΠΕΤΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΠΕΤΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΛΟΥΡΕΝΤΖΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΜ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΚΑ∆ΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ,ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ

∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ CPV 34928480-6
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Προϋπολογισµού 58.750,00 € πλέον ΦΠΑ
23%

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Κ.Α. 20.7135.12
Α∆ΑΜ 15REQ002575619 2015-02-13

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας
Η µελέτη αυτή αφορά στην προµήθεια 235 ανατρεπόµενων πλαστικών κυλιόµενων κάδων
απορριµµάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων έκαστος για τις ανάγκες της ∆/νσης Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης.
ΑΡΘΡΟ 2ο
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Ισχύουσες διατάξεις

α. Ο Ν. 2286/95 ¨Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων¨(ΦΕΚ 19/Α).
β. Η Υ.Α 11389/8-3-1993 ¨Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης¨ (ΕΚΠΟΤΑ) (ΦΕΚ 185/Β)
γ. Ο Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».

δ. Ο Ν.2362/95 αρ.83-ΥΑ 35130/739 ΦΕΚ Β΄1291/11.8.2010.
ε. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης»
ζ.Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/14)
ΑΡΘΡΟ 3ο
Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή
Οι προς προµήθεια κάδοι θα πρέπει:
1. Να είναι απολύτως καινούργιοι, αµεταχείριστοι και πρόσφατης, όχι πέραν του τελευταίου
εννιαµήνου κατασκευής, πλαστικοί τροχήλατοι, χωρητικότητας 1100 λίτρων, µεγάλης αντοχής,
κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εµπορικών και βιοµηχανικών
απορριµµάτων.
2. Να είναι εύχρηστοι, να πληρούν διεθνείς εργονοµικούς κανόνες, να ακολουθούν τα
Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήµα, διαστάσεις και η κατασκευής τους να είναι σύµφωνα
µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 840 στη νεότερη έκδοσή του (παροχή σχετικής βεβαίωσης).
3. Να έχουν µεγάλη αντοχή σε βανδαλισµούς και αναφλέξεις/πυρπολήσεις.
4.Να υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης των κάδων στο τέλος της ωφέλιµης ζωής τους.
5.Να υπάρχουν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίες) των προσφερόµενων
κάδων, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίµηση ή στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι εφικτό
όπου να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Το κυρίως σώµα (κορµός)
1.1 Η χωρητικότητά του σε απορρίµµατα να είναι >1045 λίτρα
1.2 Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να µην καταστρέφονται εύκολα από µηχανικές
καταπονήσεις ή/και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκκα και ογκώδη
απορρίµµατα.
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1.3 Το κυρίως σώµα των κάδων (συµπεριλαµβανοµένου του πυθµένα) να είναι ειδικά
ενισχυµένο, ώστε να αποφεύγεται η παραµόρφωση των τοιχωµάτων του κατά τη χρήση καθώς
και για την άνετη εκροή των υγρών κατά το πλύσιµο.
1.4 Θα πρέπει να έχουν κωνική µορφή (σχήµα κόλουρης πυραµίδας), µε προς τα άνω συνεχώς
αυξανόµενη διατοµή, που να διασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή σταθερότητά τους, έναντι τυχόν
ανατροπής, καθώς και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή τους από τα απορρίµµατα, µε ολίσθηση,
κατά την ανατροπή τους από το µηχανισµό ανύψωσης.
1.5 Το χείλος των κάδων περιµετρικά στο επάνω µέρος, θα πρέπει να τερµατίζει σε κατάλληλα
διαµορφωµένο περιφερειακό πλαίσιο µε στρογγυλεµένες γωνίες, µε πρόβλεψη ειδικού
«νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωµένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής και
τη διαφυγή δυσάρεστων οσµών.
1.6 Οι κάδοι θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι, από υψηλής ποιότητας πρωτογενές
πολυαιθυλένιο πάχους τουλάχιστον 3mm (σώµα) και 4mm (πυθµένας), µε συµπαγή χύτευση
και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο
υψηλού µοριακού βάρους µε ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυµερισµού από υπέρυθρες
ακτίνες και από πρωτογενές υλικό.
1.7 Να έχει διπλό εσωτερικό τοίχωµα κατά το µήκος της εµπρός πλευράς του κάδου.
1.8 Προκειµένου να υπάρχει µεγαλύτερη αντοχή στις καταπονήσεις από το άνοιγµα και κλείσιµο
του καπακιού, το κυρίως σώµα πρέπει να περιλαµβάνει κατά την χύτευση (µονοµπλόκ),
τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασµένους ισχυρούς µεντεσέδες µέσω των οποίων το καπάκι, θα
συνδέεται απ’ ευθείας και σταθερά στο σώµα, αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο
κυρίως σώµα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α.
Οι µεντεσέδες αυτοί θα είναι πλάτους κατ’ ελάχιστον 4cm ο κάθε ένας, έτσι ώστε οι δυνάµεις
καταπόνησης να διαµοιράζονται σε µεγαλύτερη επιφάνεια και να µην υπάρχει κίνδυνος
καταστροφής τους.
1.9 Η κατασκευή του να είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται η ισχυρή αντοχή σε υγρά και
οξέα απορριµµάτων καθώς και σε ακραίες καιρικές συνθήκες όπως παγετός, βροχή, πολύ
υψηλές θερµοκρασίες και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV)

1.10 Το σώµα των κάδων να έχει στις γωνίες κατάλληλους προφυλακτήρες για προστασία από
πρόσκρουση οχηµάτων.
1.11 Σε κάθε γωνία περιµετρικά του κάδου να υπάρχουν κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες
τύπου ζέβρας µήκους 40 cm , έτσι ώστε αυτός να είναι ορατός τη νύχτα για την αποφυγή
τροχαίων ατυχηµάτων.
1.12 Στον πυθµένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή αποχέτευσης, διαµέτρου
τουλάχιστον ∅ 40 χιλιοστών, για την άνετη εκροή υγρών, κατά το πλύσιµο των κάδων.
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1.13 Η οπή αποχέτευσης να κλείνει µε πώµα το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο,
ώστε εύχρηστα και µε απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθµένα
αποτρέποντας υγρά απορριµµάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο.
1.14 Θα πρέπει επίσης, για τον άνετο και ασφαλή χειρισµό του κάδου, να υπάρχει ικανός
αριθµός χειρολαβών > 4, στιβαρής κατασκευής, εργονοµικά κατανεµηµένες.
1.15 Τα εξωτερικά τοιχώµατα του σώµατος θα πρέπει να είναι βαµµένα µε βαφή τύπου RAL σε
χρώµα επιλογής της υπηρεσίας.
1.16 Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη,
προτού αυτή επεξεργαστεί.
1.17 Στην πρόσοψη να υπάρχει µία ενιαία, λεία και ανθεκτική επιφάνεια επαρκούς εµβαδού,
κατάλληλη για την τοποθέτηση µηνυµάτων, λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας.
1.18 Επάνω στον κάδο θα πρέπει να υπάρχει τοποθετηµένο αυτοκόλλητο PVC µε τον οίκο
κατασκευής, ηµεροµηνία, αύξοντα αριθµό, νόρµα που ανταποκρίνεται ο κάδος, ωφέλιµο φορτίο
κάδου εκφρασµένο σε kg, ωφέλιµο όγκο εκφρασµένο σε lt καθώς και τα χαρακτηριστικά
στοιχεία ιδιοκτησίας του ∆ήµου Πειραιά.
Γίνονται δεκτοί και εναλλακτικοί ισοδύναµοι τρόποι αποτύπωσης των ανωτέρω στοιχείων.
1.19 Θα πρέπει να φέρει ειδικό ποδοµοχλό, στιβαρής κατασκευής από γαλβανισµένο µέταλλο
για τη µακροχρόνια αντοχή του στην οξείδωση και ικανού µήκους και κατάλληλης απόστασης
από το έδαφος, ώστε να επιτυγχάνεται το εύκολο άνοιγµα του καπακιού µε το πόδι, χωρίς την
παρεµβολή χεριών, είτε ο κάδος βρίσκεται πάνω ή κάτω από το πεζοδρόµιου.
1.20 Η διαµόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να παρέχεται ευκολία στο πλύσιµο αυτών
για καλύτερη υγιεινή.
1.21 Για την ανάρτηση και ανατροπή τους οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν δύο (2) ισχυρούς
πείρους ανάρτησης στα πλαϊνά τους.
1.22΄Εκαστος πείρος να είναι κατάλληλος για ανύψωση και περιστροφή φορτίου > 400 Kg
1.23 Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των πείρων ανάρτησης.
1.24 Σύστηµα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή µε ανυψωτικό µηχανισµό τύπου χτένας
(DIN 30700) τύπου βραχιόνων (περιστροφέα) και τύπου χειρολαβής.

2. Τροχοί
2.1 Να διαθέτει τέσσερις αθόρυβους βαρέως τύπου τροχούς από συµπαγές ελαστικό διαµέτρου
200 mm. και µε αντοχή φορτίου ο κάθε ένας > 200kg.
2.2 Ο κάθε τροχός να έχει τη δυνατότητα περιστροφής 360° µε µεταλλική ζάντα , έτσι ώστε οι
κάδοι να είναι ευέλικτοι και να καθίσταται η µετατόπισή τους εύκολη.
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2.3 Κάθε τροχός θα πρέπει να εδράζεται σε αντίστοιχες εργονοµικά τοποθετηµένες κονσόλες
ανάρτησης και η έδρασή να είναι σε ενισχυµένο σηµείο σύνδεσης.
2.4 Να υπάρχει ποδόφρενο στους δύο µπροστινούς τροχούς ώστε να είναι εύκολη η
ακινητοποίηση του κάδου.
2.5 Θα πρέπει να φέρουν κεντρικό σύστηµα πέδησης που θα επενεργεί στους δύο εµπρόσθιους ,
κατά µήκος του κάδου, τροχούς και θα χειρίζεται µε ποδοµοχλό, η δε κλειδαριά µαζί µε το
κλειδί της, να είναι µεταλλική, κατά DIN 22.417 (ή ισοδύναµο) και να βρίσκεται, σύµφωνα µε
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 840 στη νεότερη έκδοσή του, στην εµπρός δεξιά πλευρά του κάδου.
2.6 Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για µηχανική αυτοµατοποιηµένη αποκοµιδή
απορριµµάτων από όλους τους τύπους των απορριµµατοφόρων οχηµάτων καθώς και
πλυντηρίων κάδων.
2.7 Να υπάρχουν ευανάγνωστα πάνω στους τροχούς τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου
τους.

3. Το καπάκι (σκέπαστρο)
3.1 Θα πρέπει να είναι εύχρηστο, ελαφρύ, πλαστικό, να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την
τοποθέτηση των απορριµµάτων. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυµένη κατασκευή που θα του
προσδίδει ανθεκτικότητα και αντοχή σε καταπονήσεις και χτυπήµατα.
3.2 Θα πρέπει να έχει ελαφρά κύρτωση (τοξοειδείς νευρώσεις) έτσι ώστε να ολισθαίνουν τα
νερά της βροχής καθώς και για µεγαλύτερη αντοχή.
3.3 Θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο, από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο
και να ανοίγει προς τα επάνω, µε την βοήθεια >2 χειρολαβών, ώστε να επιτυγχάνεται το εύκολο
άνοιγµα του.
3.4 Ο τρόπος κατασκευής του, θα πρέπει να του παρέχει την δυνατότητα ελαστικής
παραµόρφωσης, να του προσδίδει αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κλπ.),
και να µην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία (UV).
3.5 Η σύνδεσή του µε το κυρίως σώµα των κάδων, θα πρέπει να έχει επιτευχθεί κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές καταπονήσεις,
έστω και εάν αυτό παραµείνει τελείως ανοικτό.
3.6 Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριµµατοφόρο, το άνοιγµα
του καπακιού, θα πρέπει να επιτυγχάνεται αυτόµατα µε το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή
του στο έδαφος, θα πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό.
3.7 Το χρώµα του καπακιού, θα πρέπει να είναι τύπου RAL, σε χρώµα επιλογής του φορέα.
3.8 Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός θα πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄
ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί.
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3.9 Για την αποφυγή διαρροής οσµών στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και
για να µην εισέρχονται εντός του κάδου τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντοµα, το καπάκι
πρέπει να κλείνει ερµητικά.
3.10 Να υπάρχουν στο καπάκι ευανάγνωστα τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του καθώς
και το έτος κατασκευής.
4. ∆ιαστάσεις - Χωρητικότητες - Βάρη
4.1 Το βάρος του κενού κάδου πρέπει να είναι < 70 kg
4.2 Το ωφέλιµο φορτίο του κάδου θα πρέπει να είναι >440 kg
5.Πιστοποιητικά
Οι κάδοι απαραιτήτως, θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισµένο
οργανισµό της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση
αυτής.
5.1 Ο κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση της διεθνούς σειράς ISO
9001 ή ισοδύναµο αυτού και αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τµήµατα του κάδου, θα πρέπει
ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί µέρους τµηµάτων, όπως το µεταλλικό σώµα, το καπάκι
και οι τροχοί να είναι και αυτός πιστοποιηµένος κατά ISO 9001 ή ισοδύναµο αυτού.
5.2 ∆ήλωση πιστότητας/Πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας εν ισχύ CE για όλο τον κάδο.
5.3 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή των κάδων κατά ISO 14001
ή ισοδύναµο αυτού.
5.4 Πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι σύµφωνοι µε τον κανονισµό προστασίας θορύβου
ΕΚ/2000/14.
6.∆είγµα
Προκειµένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και
τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόµενου είδους καθώς και η συµµόρφωσή του προς τις τεχνικές
προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή εντός 10 ηµερών από την
έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόµενοι να επιδείξουν δείγµα των προσφερόµενων κάδων.
Η δαπάνη της προµήθειας προϋπολογίζεται στο ποσόν των 58.750,00 € πλέον Φ.Π.Α 23%
και θα βαρύνει τον Κ.Α 20.7135.12 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2015.
Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε διαδικασία ανοικτού
διαγωνισµού µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή κατ εφαρµογή των διατάξεων της Υ.Α 11389/93 περί
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, τις σχετικές ερµηνευτικές αυτής εγκυκλίους, όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε
το Ν.2286/95.

Πειραιάς,11/2/2015

12

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ.ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΣΠΕΤΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΠΕΤΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΛΟΥΡΕΝΤΖΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΜ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ,ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Προϋπολογισµού 58.750,00 € πλέον ΦΠΑ 23%
Κ.Α. 20.7135.12

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΙ ΚΑ∆ΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 LT

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
250,00 €

235

ΣΥΝΟΛΟ
58.750,00 €

ΦΠΑ 23%

13.512,50 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ

72.262,50 €

Στην τιµή περιλαµβάνονται και τα ζητούµενα κάθε φορά ανταλλακτικά.
Η ∆ΑΠΑΝΗ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ Κ.Α. 20.7135.12 ΤΟΥ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015.

Πειραιάς,11/2/2015
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Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ.ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΣΠΕΤΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΠΕΤΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΛΟΥΡΕΝΤΖΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΜ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΡΕΦΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τηλ.:2132022340-5
Φαξ: 2132022860
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ,ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ CPV 34928480-6
Προϋπολογισµού 58.750,00 € πλέον ΦΠΑ 23%
Κ.Α. 20.7135.12

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, η προµήθεια κάδων
απορριµµάτων ανατρεπόµενων κυλιόµενων πλαστικών για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης, σύµφωνα µε τη µελέτη που έγινε από τη ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Τµ.Σχεδιασµού – Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και αποτελείται από την παρούσα
διακήρυξη, την Τεχνική έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων καθώς και τον
ενδεικτικό προϋπολογισµό που συντάχθηκε από την προαναφερόµενη ∆ιεύθυνση.
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις:
α) Της µε αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης "ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ".
β) Του Ν 2286/95 "περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων"
(ΦΕΚ 19 /Α/1-2-95).
γ) Τις διατάξεις του Π.∆ 105/2000 Περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί
προµηθειών του δηµοσίου τοµέα προς το κοινοτικό δίκαιο, και ειδικότερα προς τις διατάξεις
του άρθρου 2 της Οδηγίας 97/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Οκτωβρίου
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1997 και της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δ) Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
ε) Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»
ζ) Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/14)
η) Του Ν.3548/2007 Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων στο νοµαρχιακό και τοπικό
τύπο και άλλες διατάξεις.
θ) Του Ν.3871/2010 ∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση.
ι) Του Ν.4152/2013 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές.
κ) Του Ν.3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
λ) Την µε αρ. 375/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι,
οι Τεχνικές Προδιαγραφές, η διάθεση πίστωσης.
Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται συγκεκριµένα σε άρθρο της ή δεν αναφέρεται
καθόλου , τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) και τα περί εκδόσεως του
ενιαίου κανονισµού προµηθειών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε την προϋπόθεση ότι αυτά δεν
έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95)
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα στοιχεία της σύµβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι:
1)
Η παρούσα διακήρυξη.
2)
Η συγγραφή υποχρεώσεων.
3)
Η τεχνική έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές.
4)
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.
Τα παραπάνω στοιχεία περιέχονται στη θεωρηµένη µελέτη της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Τα είδη που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό και στην
Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές και αφορούν στην προµήθεια 235 κάδων απορριµµάτων
ανατρεπόµενων κυλιόµενων πλαστικών χωρητικότητας 1.100 λίτρων έκαστος για τις ανάγκες της ∆/νσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

AΡΘΡΟ 4ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των 58.750,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, οπότε
η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε ποσόν 72.262,50 €.
Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να αυξήσει ή να µειώσει την ποσότητα των προσφεροµένων ειδών σε ποσοστό
30% και 50% αντίστοιχα, µε την ίδια τιµή που θα πετύχει κατά τη δηµοπρασία, οπότε αντίστοιχα θα αυξηθεί ή θα
µειωθεί η συνολική δαπάνη.
Η ανωτέρω προµήθεια θα βαρύνει τον κωδικό 20.7135.12 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού
έτους 2015.
ΑΡΘΡΟ 5ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Στο διαγωνισµό για την προµήθεια κάδων γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί που ασκούν
εµπορία των υπό προµήθεια ειδών.
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής υποβάλλουν µε την αίτηση συµµετοχής τα εξής δικαιολογητικά, που πρέπει να
υποβάλλονται την ηµέρα του διαγωνισµού:
Α) Τα ηµεδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα:
1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
2) Πιστοποιητικά από το αρµόδιο Πρωτοδικείο από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν
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τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, που να έχουν εκδοθεί µέχρι έξι µήνες πριν
από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήµεροι αφ΄ ενός ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και αφετέρου ως
προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 2 και 3
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό. Σε περίπτωση δε µετάφρασης αυτών εις την Ελληνική από αρµόδια ∆ηµόσια Ελληνική ή
Αλλοδαπή Αρχή, οφείλουν να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης (APOSTYLE) για να είναι αποδεκτά ως έγκυρα.
4) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το
ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής
αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
5) Ισχύουσα άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων προµηθευτή.
Β) Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα:
1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
2) i) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία, και ii) πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι, ως προς τις υποχρεώσεις
που αφορούν τις εισφορές για κοινωνική ασφάλιση και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί
εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
4) Όλα τα παραπάνω έγγραφα της αλλοδαπής εφόσον µεταφράζονται εις την Ελληνική στο Εξωτερικό από
αρµόδια ∆ηµόσια αλλοδαπή ή Ελληνική αρχή (π.χ Προξενείο) οφείλουν να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης
(APOSTYLE) για να είναι αποδεκτά ως έγκυρα
Γ) Τα Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά καταθέτουν σαν δικαιολογητικά όλα τα παραπάνω έγγραφα
πλην του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου, το οποίο θα αντικατασταθεί
από απόσπασµα Ποινικού Μητρώου µητρώου ή ισοδύναµο προς τούτο έγγραφο του ∆ιεθύνοντα Συµβούλου ή του
νόµιµου εκπροσώπου, τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί
για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Επίσης ΦΕΚ σύστασης ή
τροποποίησής της.
∆) Οι Συνεταιρισµοί υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
2) Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι
περιπτώσεις 2) και 3) του εδαφίου Α του παρόντος άρθρου.
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

Ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση.
2) Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν
και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική
δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και
µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 µέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
3) Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο
απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότηση από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας.
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4) Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε
την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους,
θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό.
5) Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις µπορούν ν' αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον
δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο
ένορκη βεβαίωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής
του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
6) Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν, µαζί µε την
προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Στο διενεργούµενο διαγωνισµό δικαιούνται συµµετοχής ενώσεις προµηθευτών εφόσον:
Ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση, συµβάλλει µε οποιονδήποτε τρόπο στη διαµόρφωση του
προσφεροµένου προϊόντος.
Στην ένωση προµηθευτών συµµετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον
50% της τιµής προσφοράς.
Κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση πρέπει να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων 2
και 3 της παραγράφου Α) του παρόντος άρθρου.
Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους
προµηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που
αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρον. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν
µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα
µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη.
Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου.
Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της
σύµβασης, προκειµένου για ∆ήµο η σχετική απόφαση λαµβάνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Εκτός των προαναφεροµένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών όλοι οι συµµετέχοντες οφείλουν να
υποβάλουν:
1) Νόµιµη εξουσιοδότηση προς τον εγχειρίζοντα την προσφορά, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής
από Αρµόδια Αρχή.
2) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό σε γραµµάτιο κατάθεσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισµένου Πιστωτικού
Οργανισµού, η οποία θα ισχύει µέχρι την επιστροφή της στον εκδότη.
3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει ότι ο συµµετέχων έλαβε γνώση
των όρων της παρούσας και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.
4) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας.
5) ∆ήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφεροµένων ειδών, το εργοστάσιο στο οποίο
κατασκευάζονται τα προσφερόµενα είδη και τον τόπο εγκατάστασής του. Ακόµη, αν οι προσφέροντες δεν
κατασκευάζουν τα ζητούµενα είδη σε δικό τους εργοστάσιο, µερικά ή ολικά, θα πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα
υλικά, µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσής της
στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ όπως και
δήλωση ότι θα καλύψει τον φορέα µε ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη.
6) Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης, δήλωση περί
του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα
το υπό προµήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού, οικονοµικές χρήσεις. Εάν η
επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε το υπό προµήθεια υλικό, κατά χρονικό
διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόµο, τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς που έχουν
εκδοθεί και τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό.
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7) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και
ειδικότερα τα είδη, οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες παραγγελίας, παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης,
καθώς και οι παραλήπτες δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα.
Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δηµόσιο τοµέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετικά
έγγραφα της αρµόδιας υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των ειδών.
Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε επίσηµα
παραστατικά έγγραφα πώλησης.
8) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέσων ελέγχου.
9) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρηµένη από αρµόδια αρχή.
10) ∆είγµατα των προσφεροµένων ειδών τα οποία θα αποσταλούν στις αποθήκες του
∆ήµου µε σχετική απόδειξη, δύο ηµέρες τουλάχιστον πριν από την ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών στο διαγωνισµό.
Το αντίγραφο της απόδειξης παραλαβής των δειγµάτων θα υποβάλλεται µαζί µε τα
δικαιολογητικά προσφοράς των ενδιαφεροµένων.
Προσφορά που δεν θα περιλαµβάνει τη σχετική απόδειξη παραλαβής των δειγµάτων
θα απορρίπτεται
11) ∆ήλωση και τυχόν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας για το service µετά την πώληση, την τεχνική βοήθεια εκ
µέρους του προµηθευτή, καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την κάλυψη διασφάλισης ανταλλακτικών για µια
δεκαετία.
12) Πιστοποίηση της διεθνούς σειράς ISO 9001 ή ισοδύναµο αυτού και αν ο ίδιος δεν
κατασκευάζει όλα τα τµήµατα του κάδου, θα πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί
µέρους τµηµάτων, όπως καπάκι και οι τροχοί να είναι και αυτός πιστοποιηµένος κατά
σειράς ISO 9001 ή ισοδύναµο αυτού.
13)∆ήλωση πιστότητας/Πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας εν ισχύ CE για όλο τον κάδο.
14) Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή των κάδων κατά ISO 14001
ή ισοδύναµο αυτού.
15) Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή όπου θα αναφέρεται η δέσµευση ανάληψης προµήθειας
ανταλλακτικών για διάστηµα > 10 ετών.
17)Πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι σύµφωνοι µε τον κανονισµό προστασίας
θορύβου ΕΚ/2000/14.
18)Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• ∆εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης
• ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ
• ∆εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
• ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία
και τέλος
• Ότι η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των
υποχρεώσεών της εν γένει προς το ∆ηµόσιο Τοµέα
19) Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία βεβαιώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα, οι εταίροι, οι βασικοί
µέτοχοι και τα µέλη των οργάνων διοίκησης και τα ∆ιευθυντικά στελέχη των δικαιούµενων
που λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό, δεν εµπίπτουν στις ασυµβίβαστες ιδιότητες.
Ο συµµετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά
την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της διακήρυξης.
Οι διαγωνιζόµενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως , ή µε το νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες.
Οι Ε.Π.Ε., εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Α.Ε.
εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Η
εξουσιοδότηση θεωρείται νόµιµη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρµόδια ∆ηµόσια
Αρχή.
Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν πρωτότυπο ή επικυρωµένο καταστατικό µε τις τυχόν
τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης. Επιπλέον, το
καταστατικό των Ε.Π.Ε. θα συνοδεύεται από αντίγραφο του σχετικού Φ.Ε.Κ.
Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν α) το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότησή του, την
εκπροσώπηση και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του µαζί µε το Φ.Ε.Κ. που έχει αυτό δηµοσιευθεί και β)
αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε. µε όλα τα συµβόλαια µε τις τυχόν τροποποιήσεις που θα
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό
εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια
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δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή κοινοπραξίες. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετέχει (ξεχωριστά) και για
δικό του λογαριασµό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζοµένη εταιρεία ή είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου
τέτοιας εταιρείας. ∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό υπάλληλος της εταιρείας η
οποία λαµβάνει µέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύµβουλοι που µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε οποιοδήποτε τρόπο από
την εταιρεία αυτή.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την
προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του
εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να προσκοµίζονται σε πρωτότυπο ή σε επικυρωµένα αντίγραφα.
Φωτοτυπίες ανεπικύρωτες δε θα γίνονται δεκτές εκτός αν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.
1599/86 µε την οποία ο υποψήφιος θα βεβαιώνει ότι οι φωτοτυπίες είναι γνήσια αντίγραφα από τα πρωτότυπα που
βρίσκονται στα χέρια του (άρθρο Ν.1599/86), τα οποία οφείλει να προσκοµίσει εντός µηνός από την ηµεροµηνία
διεξαγωγής του διαγωνισµού
Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζοµένου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη
σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες προµήθειας.

1.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει εξωτερικά το ονοµατεπώνυµοπατρώνυµο ή επωνυµία και διεύθυνση του διαγωνιζοµένου καθώς και τις ενδείξεις «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ
∆ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:
Α. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
1)
Τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 της παρούσας διακηρύξεως δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό.
2)
Την εγγύηση συµµετοχής που αναφέρεται στο άρθρο 7 της παρούσας.
Β. Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφεροµένων ειδών και τα
αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια της Εταιρείας κατασκευής των υλικών στην Ελληνική γλώσσα καθώς επίσης και
σχέδια, κατάλογο ανταλλακτικών και δήλωση για το service µετά την πώληση και τεχνική βοήθεια εκ µέρους
του προµηθευτή, καθώς και για την κάλυψη διασφάλισης ανταλλακτικών για µία 10ετία
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε
την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Γ. Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µέσα στον κυρίως
φάκελο.
Μαζί µε το φάκελο της προσφοράς κατατίθεται και δήλωση για το χρόνο παράδοσης.
Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Για τα προσφερόµενα είδη οι τιµές αναγράφονται στο τιµολόγιο προσφοράς ολογράφως και αριθµητικώς. Στην
περίπτωση αναντιστοιχίας µεταξύ της αριθµητικής και της ολογράφως αναγραφοµένης τιµής λαµβάνεται υπόψη η
τελευταία.
Οι προσφορές θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται δυνάµει της ως άνω
∆ιακήρυξης η υποβολή των τεχνικών όρων και στοιχείων στην Αγγλική γλώσσα. ∆εν πρέπει να έχουν ξέσµατα,
διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις οι οποίες την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης.
Προσφορές που δεν θα έχουν την υπογραφή του συµµετέχοντος ή δεν θα είναι σύµφωνες µε τους όρους της
διακήρυξης απορρίπτονται καθώς και προσφορές που δεν έχουν χαρτοσηµανθεί σύµφωνα µε το Νόµο.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της µελέτης
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών αρχίζει από τη Επιτροπή ο έλεγχος των δικαιολογητικών µε τη
σειρά που επιδόθηκαν
Αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια από την επιτροπή διαγωνισµού κατά την ακόλουθη
διαδικασία:
Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, µονογράφονται δε και
σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλο. Οι
φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από την
επιτροπή, στην κατοχή της οποίας παραµένουν µέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών
στοιχείων της προσφοράς. Κατόπιν η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών. Η αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται δηµόσια.
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2.

Προσφορές που δεν θα έχουν την υπογραφή του συµµετέχοντος ή δεν θα είναι σύµφωνες µε
τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται
Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών για όσες από αυτές κρίθηκαν αποδεκτές θα γίνει από την ίδια
επιτροπή την ηµέρα και ώρα που θα ορισθεί. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται στους ενδιαφεροµένους. Προσφορές που δεν θα έχουν την υπογραφή του συµµετέχοντος ή δεν θα
είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο
διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά γίνεται αποδεκτή µε βάση τους
καθοριζόµενους στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρουν τη συµφερότερη
προσφορά

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
7.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που
θα καλύπτει το 2% της καθαρής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης των ειδών για τα οποία
συµµετέχει χωρίς το Φ.Π.Α. Το ποσοστό αυτό µειώνεται στο ½ όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή
ενώσεις τους
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Για τον υπολογισµό της εγγύησης απαιτείται η προσκόµιση από τους
διαγωνιζοµένους Υ.∆ στην οποία θα αναγράφονται τα προς προµήθεια είδη.
7.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την
υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% της συνολικής συµβατικής δαπάνης
των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.
Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του
ΕΚΠΟΤΑ.
7.3 Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να παράσχει εγγύηση καλής
λειτουργίας και διατήρησης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο ετών, έτσι όπως ορίζεται από τις διατάξεις
του ΑΚ, το οποίο αρχίζει από την ηµεροµηνία παράδοσης των ειδών.
Πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει
χρηµατική εγγύηση για ποσόν ίσο µε το 5% της συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς το Φ.Π.Α.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής πρέπει να είναι κατά τρεις (3) µήνες µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο
εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας, ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας (η εγγύηση να είναι
ανεξάρτητη από τα προβλεπόµενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση), ο προµηθευτής
είναι υποχρεωµένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η προµήθεια, να
καλύπτει χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε
βλάβης ή φθοράς συµβεί, η οποία δεν οφείλεται σε κακό χειρισµό.
Στο διάστηµα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή ή εάν αυτό δεν είναι
δυνατό, σε κεντρικό συνεργείο του Προµηθευτή, µεταφερόµενοι οι κάδοι µε έξοδα της προµηθεύτριας
εταιρείας.
Για την εγγύηση κατασκευής και παροχής ανταλλακτικών διάρκειας > 10 ετών πρέπει να κατατεθούν
υπεύθυνες δηλώσεις/βεβαιώσεις από τους βασικούς κατασκευαστές ή τον προµηθευτή.
Για το διάστηµα παράδοσης των ζητούµενων κάθε φορά ανταλλακτικών το οποίο θα είναι < 10 ηµέρες καθώς
και για τη διάρκεια που δεσµεύεται και αναλαµβάνει ο προµηθευτής την προµήθεια ανταλλακτικών στον
αγοραστή να κατατεθούν υπεύθυνες δηλώσεις από τον προµηθευτή.
Επίσης η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης/αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός δύο (2)
εργασίµων ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός πέντε
(5) εργασίµων ηµερών.
Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 ή ισοδύναµο αυτού και στην
τεχνική προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
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Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από έναν εικονογραφηµένο, το δυνατόν, τιµοκατάλογο ανταλλακτικών σε
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Ο τιµοκατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέου.
Να δοθεί έγγραφη δέσµευση έκπτωσης της τάξης > 25% στον παραπάνω τιµοκατάλογο.
Η βλάβη που θα παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται εντός των ανωτέρω κατά περίπτωση
ηµερολογιακών ηµερών από της ειδοποιήσεως. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται στην ταχθείσα προθεσµία,
επιβάλλεται στον προµηθευτή ποινική ρήτρα ίση προς την αξία του προαναφερθέντος είδους, που εκπίπτει από
το παρακρατούµενο ποσοστό 5% επί του συµβατικού ποσού για λόγους εγγύησης , πέραν της εγγυητικής
επιστολής.
Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν εκπρόθεσµα από την ταχθείσα ηµεροµηνία, θα επιβάλλονται στον
προµηθευτή πρόστιµο και κυρώσεις όπως αυτές προβλέπονται στην υπ΄αριθµ 11389/93 Υπουργική Απόφαση
Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική καλής
εκτέλεσης, αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών.
Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική καλής
λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΧΡΟΝΟΣ –ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο µέγιστος συνολικός χρόνος παράδοσης ορίζεται σε < 60 ηµέρες από την υπογραφή της
σύµβασης
ή µέχρι της κάλυψης των προβλεπόµενων ποσοτήτων.
Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει τα είδη µέσα σε δέκα πέντε (15) το πολύ ηµέρες από
την έγγραφη ειδοποίησή του, στις αποθήκες της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και κατόπιν
συνεννόησης µε το Τµήµα Αποθήκης Υλικών, Καυσίµων και Λιπαντικών της ∆/νσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης.
Η παράδοση θα γίνει στον αποθηκευτικό χώρο του ∆ήµου Πειραιά, µε τα έξοδα να βαρύνουν τον
προµηθευτή.
Επειδή ο ∆ήµος έχει περιορισµένους αποθηκευτικούς χώρους, γεγονός που ο υποψήφιος προµηθευτής λαµβάνει
γνώση δια της παρούσας, είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον ανάδοχο να παραδώσει σε άλλο χώρο από τον ως άνω
όπως θα προσδιορισθεί. Ο προµηθευτής δεν µπορεί να αρνηθεί την παράδοση των υπό προµήθεια ειδών
επικαλούµενος λόγους ανωτέρας βίας.
Για κάθε ηµέρα υπέρβασης ορίζεται πρόστιµο όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του παρόντος.
Σε περίπτωση ασυµφωνίας προδιαγραφών, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει την
παραδοθείσα ποσότητα µε άλλη σύµφωνη και κατάλληλη µε τις προδιαγραφές που ορίζονται και να αποκαταστήσει
οποιαδήποτε ζηµιά που τυχόν προκληθεί από την παραπάνω αιτία.
Σε κάθε περίπτωση ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να αναζητήσει πάσα
θετική ή αρνητική ζηµιά.

ΑΡΘΡΟ 9
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή θα γίνει µε ένταλµα, µετά την εκάστοτε τµηµατική οριστική παραλαβή και εφόσον δεν
παρατηρηθεί καµία διαφορά από τις τεχνικές προδιαγραφές. Κατά την πληρωµή κάθε πιστοποίησης ο ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει αποδείξεις καταβολής υποχρεώσεων στα οικεία ∆ηµοτικά Ταµεία, την Εφορία
και βεβαιώσεις εξόφλησης υποχρεώσεων στους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών, το οποίο υπολογίζεται
από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε το κριτήριο της χαµηλότερης προσφοράς. Λαµβάνονται υπόψη:
1.
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
2.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε µεταξύ των διαγωνιζοµένων.
3.
Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την
τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό.
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Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος, εφόσον
έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Ο ανακηρυχθείς προµηθευτής υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύµβαση σε προθεσµία όχι
µικρότερη των πέντε (5) ούτε µεγαλύτερη των δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν, της
έγκρισης του διαγωνισµού, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10)
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης,
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την
εκπνοή αυτής της προθεσµίας
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής που κατακυρώθηκε η προµήθεια δεν προσέλθει µέσα στην
προαναφερόµενη χρονική προθεσµία να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 35 της Υ.Α 11389/93.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΤΙΜΕΣ
Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ για παράδοση του εµπορεύµατος στις αποθήκες του ∆ήµου, θα
αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς και θα είναι σταθερές και αµετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια της
προµήθειας και για κανένα λόγο δε θα υπόκεινται σε αναθεώρηση.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής
προµηθευτή σ' αυτόν υποβάλλονται εγγράφως, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 15 της 11389/93
Υπουργικής Απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 15ο
∆ΕΙΓΜΑΤΑ-∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Προκειµένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία
κάθε προσφερόµενου είδους καθώς και η συµµόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον
απαιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή, εντός 10 ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους, οι διαγωνιζόµενοι να
επιδείξουν δείγµα των προσφεροµένων κάδων που θα αποσταλούν στις αποθήκες του ∆ήµου µε σχετική
απόδειξη , δύο ηµέρες τουλάχιστον πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισµό.
Το αντίγραφο της απόδειξης παραλαβής των δειγµάτων θα υποβάλλεται µαζί µε τα δικαιολογητικά προσφοράς των
ενδιαφεροµένων.
Προσφορά που δεν θα περιλαµβάνει τη σχετική απόδειξη παραλαβής των δειγµάτων
θα απορρίπτεται
Τα κατατεθέντα δείγµατα του ανακηρυσσοµένου αναδόχου θα κρατούνται και θα φυλάσσονται από το αρµόδιο
όργανο. Το προς προµήθεια είδος θα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές της µελέτης (άρθρο 28 της 11389/93
Υπουργικής Απόφασης).
Αµέσως µετά την επίσηµη κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ο ανάδοχος της προµήθειας θα
κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση.
Ο ανάδοχος της προµήθειας πρέπει οπωσδήποτε να έχει υπόψη του ότι τα προς προµήθεια είδη θα είναι
απαραίτητα σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
Το σύµφωνο ή όχι των ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές θα διαπιστώνεται από την αρµόδια επιτροπή η οποία
έχει το δικαίωµα να αποστείλει δείγµα για χηµική ή µηχανική εξέταση.
Τα έξοδα για κάθε πιθανή εξέταση δείγµατος θα βαρύνουν τον προµηθευτή.
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ΑΡΘΡΟ 16ο
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ –DUMPING ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
1. Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού
Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτοπίου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή
των υποκατασκευαστών του προσφεροµένου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθεισοµένης τριµελούς
επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ΄ αναλογία.
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις
περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός
πέντε (5) ηµερών από της ενηµερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής εξόδων εντός
της ανωτέρω προθεσµίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.
2. Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του, τότε ο προσφέρων
οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη «Πληροφορίες Εµπιστευτικού Χαρακτήρα». Στην αντίθετη
περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της
πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή
εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
3. Dumping- εξαγωγικές επιδοτήσεις
Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης κάτω
του κόστους κατασκευής ή εµπορίας του προϊόντος (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθεισών µέτρων
της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΣΥΜΒΑΣΗ
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση
συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του
µειοδότη που έγινε αποδεκτή από τον ∆ήµο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα
εξής:
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.
- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους.
- Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Το προς προµήθεια είδος και την ποσότητα.
- Την συµφωνηθείσα τιµή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη.
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο και τον χρόνο πληρωµής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δηµοπρασίας.
- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών.
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες.
Η σύµβαση υπογράφεται για τον ∆ήµο από τον κ. ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο. Η σύµβαση
τροποποιείται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη ύστερα από γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης. (Παραγ. 1 & 2, του άρθρου 25, της Υ.Α.
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης.
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Παράταση προθεσµίας παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά από
αιτιολογηµένη αίτηση του αναδόχου, µε πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν
µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, επιβάλλεται στον προµηθευτή εκτός από τις προβλεπόµενες κυρώσεις (άρθρο
27 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης) και πρόστιµο που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33
της ίδιας Υπουργικής Απόφασης και συγκεκριµένα:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του µέγιστου
προβλεπόµενου, από το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ χρόνου παράτασης, 2.5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας,
θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής καθαρής αξίας των
εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α. από 19%
Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των ειδών που
παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών,
χωρίς το Φ.Π.Α από 19%.
Εφόσον, µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει
τα είδη µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας διαγωνισµού, σε βάρος του επιβάλλεται συνολικά
πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία
παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην
προηγούµενη παράγραφο.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατά του µαταιώνονται µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών, όπως αποδεικνύεται από το Οριστικό
Πρωτόκολλο Παραλαβής.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστασης,
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο
χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο
προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει τη σχετική
σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε
δικαίωµά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα
στο συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της
11389/93 Υπουργικής απόφασης.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση, όταν:
α)
Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα.
β)
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου κυρώσεις σύµφωνα µε το
άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης.

AΡΘΡΟ 20ο
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια δικαιώµατα, χαρτόσηµα και τυχόν έξοδα χηµικού ελέγχου, καθώς
και κρατήσεις α) 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ., β) 0,30% υπέρ του Ταµείου Αρωγής των Υπαλλήλων της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης γ) 0,25% υπέρ του ∆ηµοσίου, δ) Φόρος Εισοδήµατος 4%
βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή.
ΑΡΘΡΟ 21ο
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ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµαρχείο Πειραιά (Ι. ∆ραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος - Αίθουσα
∆ηµοτικού Συµβουλίου) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης των
Αποτελεσµάτων, την ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί µε περιληπτική διακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου.
Η παρούσα διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία του ∆ήµου, περίληψη δε αυτής σύµφωνα µε το
Νόµο.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της µελέτης του διαγωνισµού
προσερχόµενοι κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο Τµήµα Προµηθειών (∆ηµαρχείο Πειραιά, 3ος όροφος, τηλ.:
213- 2022089).
Πειραιάς
11-5- 2015.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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