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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Θέµα : Απόφαση ∆ηµάρχου περί «Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. | Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :
1.1του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ»
1.2Το Ν. 2307 (Φ.Ε.Κ. 114 13 Α’/15.6.1995) « Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».
1.3 Το Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις
διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων».
1.4 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου
209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
1.5 1.6 Το Ν. 3548/07 (Φ.Ε.Κ. 68 Α’) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»
1.6 Το Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης»
1.7 Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραµµα
∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις» καθώς και η τροποποίηση αυτού µε το άρθρο 23 του Ν. 4210/13.
1.8Το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α΄) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων –
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου
1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν µε την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335).
1.09 Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
1.10Το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α) περί συµπλήρωσης του Π.∆.118/07(ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 9) &
τροποποίησης της Σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄,
Άρθρο 10).
1.11 Το Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 83α /1104/2012) «Ρύθµιση για την τοπική Ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση».
1.12Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής…..4127/2013».
1.13 Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α΄/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
άλλες ∆ιατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο στ.20 του πρώτου άρθρου του Ν.
4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α/7.4.2014).
1.14 Το Π.∆. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Ψηφιακά
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.
υπογεγραμμένο
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1.15 Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες ».
1.16To N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26.3.2014)«∆ιοικητικές Απλουστεύσεις … και λοιπές ρυθµίσεις».
1.17 Το Ν. 4281/8-8-2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις ».
2. | Τις αποφάσεις:
2.1Την Κ.Υ.Α. αριθµ. Π1/2380/18.12.2012 «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού
Ηλεκτρονικού
Μητρώου
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων»
2.2Την ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
2.3Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)»
2.4Την Απόφαση 12179(Φ.Ε.Κ. 1893/2014) «Καθορισµός ηµερήσιων και Εβδοµαδιαίων Νοµαρχιακών &
Τοπικών Εφηµερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης ∆ηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου»
2.5 Την απόφαση του Υπ. Οικονοµικών Αντ.& Ναυτιλίας Π1/3305/2010 – ΦΕΚ 1789/12.11.2010 µε την οποία το
όριο για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισµών ορίστηκε σε 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.
2.6Την αριθµ. 195/2014 απόφαση ∆.Σ. περί Ανάκληση των υπ. Αριθ. 183,184,185 αποφάσεων του ∆.Σ, του
∆ήµου Ορχοµενού και Έγκριση της υπ’ αριθ. 44/2014 µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Ορχοµενού για την αποκοµιδή των οικιακών απορριµµάτων της ∆ήµου Ορχοµενού για το έτος 2015 και
την υλοποίηση από ιδιώτη εργολάβο της ανωτέρω υπηρεσίας λόγω αδυναµίας υλοποίησης µε ίδια
µέσα.
2.7 Την αριθµ. 16849/11-12-2014 Βεβαίωση ∆ηµάρχου Ορχοµενού ότι : Η Απόφαση δέσµευσης πίστωσης
έτους 2015 η οποία Αφορά Κ.Α.Ε. 02,20.6277.0001 160.932,00 € , µε το τίτλο «∆απάνες συλλογής και
µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61
του Ν. 3979/2011)» (Σύνολο ΠΟΣΟ 160.932,00 ευρώ και µε ΦΠΑ 13 % ). Θα γίνει αµέσως µετά την
έγκριση του προϋπολογισµού οικ. Έτους 2015
2.8 Την αριθµ. 271 /2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ορχοµενού για τον καθορισµό
των όρων διενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 του ∆ήµου Ορχοµενού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1.

Ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σε ευρώ και µε
κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά οµάδα υπηρεσιών
Α) Αποκοµιδή οικιακών Απορριµµάτων και µεταφορά τους στον ΧΑ∆Α Λιβαδειά ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Β) Αποκοµιδή οικιακών Απορριµµάτων και µεταφορά τους στον ΧΑ∆Α Λιβαδειά ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ
Γ) Αποκοµιδή οικιακών ανακυκλώσιµων Απορριµµάτων και µεταφορά τους στον ΧΑ∆Α Λιβαδειά

όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.
2. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος,
ύστερα από κανονική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης περίληψης της
διακήρυξης αυτής στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και
στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. Στην περίπτωση

διαφορετικών ηµεροµηνιών λαµβάνεται υπόψη η τελευταία.

3. Τόπος – Χρόνος διενέργειας διαγωνισµού
∆ιαδικτυακός
Τόπος Ηµεροµηνία
Ανάρτησης
Υποβολής Προσφοράς
της
∆ιακήρυξης
στη
διαδικτυακή
πύλη
του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
∆ιαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

Ηµεροµηνία
Έναρξης
Υποβολής
Προσφορών
30/01/2015

Καταληκτική
Ηµεροµηνία
Υποβολής Προσφορών

05/02/2015
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.
4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
4.1 Έλληνες και αλλοδαποί αναγνωρισµένοι πάροχοι των εν λόγω υπηρεσιών
4.2 Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα.
4.3 Συνεταιρισµοί.
4.4 Ενώσεις παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή πρόταση.
Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για µια ή περισσότερες οµάδες
των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όπως αυτές ορίζονται στη αριθµ. 44/2014 µελέτη της ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ∆ήµου Ορχοµενού.
5. Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την
κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.
5.1Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε
ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και
αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταχτοποιούµενοι ως εξής:
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταχτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί
κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και
Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από
τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο
Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες
συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος
µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή
του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και
σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής
πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
5.2. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την
εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει
σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασµού του.

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:
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6.1 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ »(ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ……………….…. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
6.2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»…………….... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
6.3 «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ……………………………….……... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
6.4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»,………………………………………………….……….. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α΄
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Περιγραφή Είδους
Κριτήριο Κατακύρωσης

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015.
Το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά
οµάδα υπηρεσιών

Α) Αποκοµιδή οικιακών Απορριµµάτων και µεταφορά τους στον ΧΑ∆Α
Λιβαδειά ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Β) Αποκοµιδή οικιακών Απορριµµάτων και µεταφορά τους στον ΧΑ∆Α
Λιβαδειά ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ
Γ) Αποκοµιδή οικιακών ανακυκλώσιµων Απορριµµάτων και µεταφορά τους
στον ΧΑ∆Α Λιβαδειά

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυµία: ∆ήµος ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Α.Φ.Μ. : 998016240
∆.Ο.Υ. : Λιβαδειάς
∆ιεύθυνση : 28ης Οκτωβρίου
Τ.κ. : 32300
∆ήµος Ορχοµενού

Χρηµατοδότηση
Προϋπολογισµός που
Βαρύνει

1) ΚΑΕ 02.20.6277.0001του προϋπολογισµού του ∆ήµου

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αποκοµιδή οικιακών Απορριµµάτων και µεταφορά τους στον ΧΑ∆Α Λιβαδειάς

Κωδικός αριθµός είδους
κατά CPV

90524400-0

Ποσότητα & µονάδα
µέτρησης
Προϋπολογισθείσα ∆απάνη
(µε Φ.Π.Α)

Φ.Π.Α.
Συνολική ∆απάνη (µε Φ.Π.Α.)
Τεχνικές Προδιαγραφές

10 Εργατοµήνες ανά κατηγορία στα διάφορα ∆ηµοτικά
∆ιαµερίσµατα κατά το έτος 2015
Α) Αποκοµιδή οικιακών Απορριµµάτων και µεταφορά τους στον ΧΑ∆Α
Λιβαδειά ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 91.666,00 €
Β) Αποκοµιδή οικιακών Απορριµµάτων και µεταφορά τους στον ΧΑ∆Α
Λιβαδειά ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 46.666,00 €
Γ) Αποκοµιδή οικιακών ανακυκλώσιµων Απορριµµάτων και µεταφορά τους
στον ΧΑ∆Α Λιβαδειά ΠΡΟΣ ANAKYKΛΩΣΗ 22.600,00 €
13 %
160.932,00 €
Στην υπ’ αριθµ. 44/2014 Τεχνική Μελέτη του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ∆ήµου

Β.ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Οι παρεχόµενες Υπηρεσίες αναλύονται στις παρακάτω οµάδες στις οποίες οι διαγωνιζόµενοι έχουν δικαίωµα
να συµµετάσχουν σε µία ή και περισσότερες .
Α) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Περιγραφή τοποθεσίας αποκοµιδής και µεταφοράς

Ορχοµενός,Αγ.∆ηµήτριος,Αγ.Σπυρίδων,Καρυά,∆ιόνυσος,Παύλο,Λούτσι,
Αγ.Ανδρέας,Μαυρόγεια
Σύνολο
Φ.Π.Α. (13%)
Γενικό Σύνολο

Αριθµός
απορριµµατοφόρων
ανά ηµέρα

Κόστος
εργασιών, €

2

81.120,35

2

81.120,35
10.545,65
91.666,00
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Β) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ

Περιγραφή τοποθεσίας αποκοµιδής και µεταφοράς

Κάστρου-Ακραιφνίου-Κοκκίνου και του οικισµούς
Κοκκίνου και Σκροπονερίου
Σύνολο
Φ.Π.Α. (13%)
Γενικό Σύνολο

Αριθµός
απορριµµατοφόρων
ανά ηµέρα
Στροβικίου– Νέου

Κόστος
εργασιών, €

2

41.297,35

2

41.297,35
5.368,66
46.666,00

Γ) ΠΡΟΣ ANAKYKΛΩΣΗ

Περιγραφή τοποθεσίας αποκοµιδής και µεταφοράς

Αριθµός
απορριµµατοφόρων
ανά ηµέρα

Ορχοµενός,Αγ.∆ηµήτριος,Αγ.Σπυρίδων,Καρυά,∆ιόνυσος,Παύλο,Λούτσι,
Αγ.Ανδρέας,Μαυρόγεια
Σύνολο
Φ.Π.Α. (13%)
Γενικό Σύνολο

Κόστος
εργασιών, €

1

20.000,00

1

20.000,00
2.600,00
22.600,00

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) ¨ «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
1.2 Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο) φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»
(β) ένας (υπο) φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά»
[*(υπο) φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα.]
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό
χαρακτήρα.
1.2.α Περιεχόµενα (υπο) φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά»
Στον (υπο) φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά υποβάλλονται η
εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς
δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.
Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο) φάκελο περιλαµβάνονται :
2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί
ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 7 της Υ.Α 11389/93,
το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)»,
όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.
2.2Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν
από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει
να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης από την ηµεροµηνία τελευταίας δηµοσίευσης στον τύπο έως και την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
2.3Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών(3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική
υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισµό, µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά.
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2.4 Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής:
2.4.α. | Οι έλληνες πολίτες
1.
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 2 % της προεκτιµούµενης αξίας της
σύµβασης ανά οµάδα εργασιών εκτός Φ. Π. Α. (κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 13.
Εγγυήσεις)
2.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
3.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο
σε αυτούς προσωπικό.
5.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες) τόσο για
τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενη σε αυτούς προσωπικό, από τα
οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει
σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ
τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
6.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα για κάθε νόµιµη
χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών.
7.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το
ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα
έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
2.4.β. | Οι αλλοδαποί
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά µε έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.
2.4.γ. |Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά)
1)Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά
2)Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες) τόσο για τους
ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενη σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να
προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε
να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών. Οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν
πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για τα µέλη τους όσο και για όλο το
απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό.
2.4.δ.| Οι συνεταιρισµοί
1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ως ανωτέρω.
2) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
3) Πιστοποιητικά όπως των εδαφίων3,4,5 και 6 της παραγράφου 2.4.α.
2.4.ε. | Οι ενώσεις παρόχων αντίστοιχων υπηρεσιών των εν λόγω υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πάροχου υπηρεσιών που συµµετέχει στην
ένωση.
2.4.στ. | Επίσης για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των υποπαραγράφων 2.4.α,β,γ,δ,ε οφείλουν να
προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από το διαγωνισµό, τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωσης και αν πρόκειται για είδος που
εισάγεται από το εξωτερικό, αποδεικτικά έγγραφα των αντιπροσωπευόµενων εργοστασίων της αλλοδαπής.
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3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει
καταδικασθεί σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, αναζητείται
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας.
4. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων
και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς
των ΟΤΑ και του δηµοσίου.
2.4.η | ∆ιευκρινίσεις
1) Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, πρέπει να υποβάλλονται
επικυρωµένα από την κατά το νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύµατος που τα εκδίδει
και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
2) Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο
προσφέρων οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του µε χρήση
του σχετικού πεδίου του συστήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά
µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του
ενδιαφερόµενου.
Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου 2, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι
ελλιπή, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
3.1.Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος .Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
3.2.Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του
προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
3.3 Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να αναρτήσουν οποιοδήποτε επίσηµο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η
τεχνική τους επάρκεια (πιστοποιήσεις πχ. ISO της επιχείρησης).
Όποια τεχνική προσφορά δεν συνοδεύεται από τα παραπάνω στοιχεία ή συνοδεύεται από αυτά µε ασαφείς
ή ελλιπείς περιγραφές µπορεί να απορριφθεί ανάλογα µε τις ελλείψεις ή ασάφειες. Γλώσσα σύνταξης
των παραπάνω δικαιολογητικών είναι η Ελληνική.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα λοιπά στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά
συµµετοχής –τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να
προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας, είναι τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συµµετοχής,
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Η επιτροπή διενέργειας µπορεί να ζητεί εκ των υστέρων την προσκόµιση πρωτότυπων δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού υπό µορφή φωτοαντιγράφου.
4.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
4.1Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του
προσφέροντα.
4.2Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονοµική Προσφορά».
4.3Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
4.4Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής
προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε δύο
(2) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που
προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό
παροχής µέρος υπηρεσίας.
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Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έµµεσα
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική
οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το
υπόδειγµα του συνηµµένου εντύπου οικονοµικής προσφοράς , σε µορφή pdf.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη της
διενέργειας του διαγωνισµού.
.
6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο
σύστηµα οργάνων της αναθέτουσας αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)
φακέλων «δικαιολογητικά συµµετοχής τεχνική προσφορά» .
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε
αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών
µέσω του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική
προσφορά », οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες
των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που
προσφέρθηκαν.
7. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση
Αναθέτουσας Αρχής .
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα :
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα
µέλητης, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των
κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά
αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών .
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του
διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται.
8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, καθ’ όσον για την τελική επιλογή κριτήριο είναι η
χαµηλότερη προσφορά ανά οµάδα εργασιών, λαµβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία:
- Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
- Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε
- Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την
τρέχουσα τιµή αγοράς, καθώς και τις γενικές συνθήκες της αγοράς.
- Η κατακύρωση τελικά γίνεται κατά περίπτωση στον διαγωνιζόµενο, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή
µε βάση τους καθορισµένους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή.
- Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
-Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της κατόπιν γνωµοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης η οποία
προτείνει στην Οικονοµική Επιτροπή
9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά και περιλαµβάνει τουλάχιστον :
α) την οµάδα υπηρεσιών
β) την ποσότητα
γ) την τιµή
δ) τον φορέα που προορίζεται η υπηρεσία
ε) τα στοιχεία της απόφασης της τελικής έγκρισης
στ) την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης),
υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
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Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή
περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την
αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκοµίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως
επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά
και προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των
οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων.
10. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ |ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
10.1
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου
τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή ,ως εξής :
10.1.α Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού
Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την τελευταία γνωστοποίηση (δηµοσίευση) της
διακήρυξης έως την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής
συνυπολογίζονται οι ηµεροµηνίες δηµοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Αν προκύπτει κλάσµα, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του
διαγωνισµού και η σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου εκδίδεται πριν από το διαγωνισµό. Οι
ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε µεταφέρεται στην επόµενη
εργάσιµη ηµέρα.
10.1.β Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε αυτόν.
Μόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Υποβάλλεται µέχρι και την
εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε
αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει.
10.2
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν
γίνονται δεκτές.
10.3
Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόµου.
10.4
Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
10.5
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από
τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός
τριών (3)εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια
υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( .Ε.Κ. 66/Α’/31-3-2011) και της Υπουργικής απόφασης << περί
ηλεκτρονικού παραβόλου” ΠΟΛ1163/3-7-2013 (Φ.Ε.Κ. 1675/Β’/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
10.6
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα
λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
11. ΣΥΜΒΑΣΗ
11.1 Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του µέχρι την έγκριση του
αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Υποχρεούται δε, σε προθεσµία δέκα (10) έως δεκαπέντε (15) ηµερών από
την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από τον ∆ήµο, να προσέλθει για την
υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας, προσκοµίζοντας και τις
προβλεπόµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς πέντε επί τοις
εκατό (5%) επί του καθαρού συµβατικού ποσού του κάθε φορέα, χωρίς Φ.Π.Α.
Συγκεκριµένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο, ο
ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή των επιµέρους συµβάσεων µε τον κάθε φορέα ήτοι :
α) τον ∆ήµο Ορχοµενού
11.2 Η σύµβαση καταρτίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την
προσφορά του προµηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον ∆ήµο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των
όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον
τα εξής:
- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.
- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους.
- Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Το προς παροχή υπηρεσία ( οµάδα υπηρεσιών κλπ) και την ποσότητα.
- Την συµφωνηθείσα τιµή.
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- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παροχής υπηρεσιών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του αναδόχου.
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωµής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού.
- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες.
Η σύµβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόµιµο
εκπρόσωπο του αναδόχου προµηθευτή και τους νόµιµους εκπροσώπους του κάθε φορέα.

12. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
12.1 Η διάρκεια της Σύµβασης θα είναι δέκα (10) µήνες έτος από την ηµέρα υπογραφής της.
12.2 Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µέχρι και τέσσερις (4) µήνες, όταν συµφωνήσουν γι’ αυτό και τα
δύο συµβαλλόµενα µέρη ,ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου των Νοµικών προσώπων, στο µέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης,
υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη καθώς και περαιτέρω οικονοµική
επιβάρυνση του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων.
12.3
Σηµειώνεται ότι ο ∆ήµος δεν είναι υποχρεωµένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των ειδών
που αφορά η προµήθεια και το ποσόν που έχει εγκριθεί, εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν
µικρότερες κατά την εκτέλεση της σύµβασης προµήθειας.
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13.01
Εγγύηση συµµετοχής: στον διαγωνισµό οριζόµενη σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού του
έργου, ήτοι Α) 1.622,40 Β) 825,95 και Γ) 400,00 € για κάθε επί µέρους οµάδα παρεχόµενης υπηρεσίας
αντίστοιχα.
Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου.
13.02 Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού
υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε
το 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης για κάθε επί µέρους οµάδα παρεχόµενης υπηρεσίας , µη
συνυπολογιζοµένης της εκπτώσεως και µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων

14.ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Έγγραφα σχετικά µε τον διαγωνισµό και συµπληρωµατικές πληροφορίες που αφορούν στα έγγραφα
του διαγωνισµού δίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο. 1β & 1γ του άρθρου 10 της Υ.Α.
11389/93, από την Αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου.
Σχετικά αιτήµατα για συµπληρωµατικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού
(διακήρυξη), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από
εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή φορείς που διαθέτουν τα σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους,
Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf, µε το
κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο.
15. ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
15.1 Η περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες, σε δύο (2) τοπικές
ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες καθώς και στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται δε σε εµφανές
µέρος του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π∆.28/80 και του άρθρου 3 του Ν.
3548/2007.
15.2 Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (Ν. 3801/2009).
15.3 Η διακήρυξη αναρτάται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Ορχοµενού www.orchomenos.gr .
15.4 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ∆ήµου Ορχοµενού , από τον
υπάλληλο Τζουβελέκη ∆ηµήτριου Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών 2261350112.
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16. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα
που παράγονται στο σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζονται από τις κατά περίπτωση κείµενες
διατάξεις, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για
το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’1317/23.04.2012 και των της περίπτωσης
β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Αρµόδιος :Τζουβελέκης ∆ηµήτριος
Τηλέφωνο: 2261351112
FAX
: 2261032777
Mail dtzouvelekis@orchomenos.gr

……./……./2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πλήρη Στοιχεία
οικονοµικού φορέα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της Επιχείρησης ……………………………………………………………………………………….
µε έδρα …………………………………………………………, οδός………………………………
…………………………………, αριθµός ……………………………….., τηλέφωνο…………….
…………………………………. ,Fax …………………….., email:…………………………………
Οµάδα α)
Περιγραφή τοποθεσίας αποκοµιδής και µεταφοράς

Αριθµός
απορριµµατοφ
όρων

Κόστος
εργασιών, €

Ορχοµενός,Αγ.∆ηµήτριος,Αγ.Σπυρίδων,Καρυ
ά,∆ιόνυσος,Παύλο,Λούτσι,Αγ.Ανδρέας,Μαυρ
όγεια

2

81.120,35

Περιγραφή τοποθεσίας αποκοµιδής και µεταφοράς

Αριθµός
απορριµµατοφ
όρων

Κόστος
εργασιών, €

Κάστρου-Ακραιφνίου-Κοκκίνου και του
οικισµούς Στροβικίου– Νέου Κοκκίνου και
Σκροπονερίου

2

41.297,35

Αριθµός
απορριµµατο
φόρων

Κόστος
εργασιών,
€

1

20.000,00

Ποσοστό
έκπτωσης
Αριθµητικ
ώς

Ποσοστό
έκπτωσηςολ
ογράφως

Ποσοστό
έκπτωσης
Αριθµιτικ
ώς

Ποσοστόέκπ
τωσηςολογρ
άφως

Οµάδα β)

Οµάδα γ)
Περιγραφή τοποθεσίας αποκοµιδής και
µεταφοράς

Ορχοµενός,Αγ.∆ηµήτριος,Αγ.Σπυρίδων,Καρυ
ά,∆ιόνυσος,Παύλο,Λούτσι,Αγ.Ανδρέας,Μαυρ
όγεια

Ποσοστό
έκπτωσης
Αριθµητικ
ώς

Ποσοστόέ
κπτωσηςο
λογράφως

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΦΡΑΓΙ∆Α - ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟY ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
«ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ έτους 2015»
ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ: 160.932,00 € µε ΦΠΑ 13%
Αρ. Μελέτης: 44 /2014
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την αποκοµιδή των απορριµµάτων µε τη χρήση πέντε (5)
απορριµµατοφόρων οχήµατα κλειστού τύπου, για χρονικό διάστηµα 10 µηνών ( Μάρτιος - ∆εκέµβριος 2015 ) τα οποία να έχουν τη δυνατότητα µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων από τους κάδους απορριµµάτων (80 lt,120 lt, 770 lt και 1.100 lt) που είναι τοποθετηµένοι στον ∆ήµο Ορχοµενού α)
στη ∆ηµοτική Ενότητα Ορχοµενού και που περιλαµβάνει τις Τοπικές Κοινότητες Αγ. ∆ηµητρίου-Αγ.
Σπυρίδωνα- Καρυάς- ∆ιονύσου-Πύργου-Λουτσίου-Παύλου και του οικισµούς
Μαυρόγεια –Αγ.
Ανδρέα τις περιοχές Συνοικισµός και ∆ραγατσούλα
και τον κεντρικό δρόµο 28ης Οκτωβρίου του
∆ήµου , β) ∆ηµοτική Ενότητα Ακραιφνίας και που περιλαµβάνει τις Τοπικές Κοινότητες ΚάστρουΑκραιφνίου-Κοκκίνου και του οικισµούς
Στροβικίου– Νέου Κοκκίνου και Σκροπονερίου και γ) Τα
ανακυκλώσιµα απορρίµµατα του ∆ήµου Ορχοµενού από τους «µπλε» κάδους
.
Τα απορριµµατοφόρα οχήµατα λόγω των ιδιαιτεροτήτων των Τ.Κ του ∆ήµου θα πρέπει να έχουν τις
παρακάτω διαστάσεις:
Α) ∆ηµοτική Ενότητα Ορχοµενού 7 δροµολόγια ανά εβδοµάδα για προεκτιµηµένο φορτίο 6 τόνων
οικιακών απορριµµάτων συνολικού µήκους αποκοµιδής ανά ηµέρα 78 χιλ. και µέσης απόστασης από
για την µεταφορά στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς 30 χιλ.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχηµάτων που απαιτούνται λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών
κυκλοφορίας είναι:
1ο)Πλάτος αµαξώµατος απαιτούµενου οχήµατος µικρότερο ή ίσο των 2,10 µέτρων.
Μήκος µεταξονίου µικρότερο ή ίσο των 3,70 µέτρων. Τύπος οχήµατος Περιστρεφόµενου
τυµπάνου ή πρέσας
2ο ) Πλάτος αµαξώµατος µικρότερο η ίσο των 2,20 µέτρων
Μήκος µεταξονίου µικρότερο ή ίσο των 4,00 µέτρων. Τύπος οχήµατος Περιστρεφόµενου τυµπάνου ή
πρέσας
Β) ∆ηµοτική Ενότητα Ακραιφνίας 5 δροµολόγια ανά εβδοµάδα για προεκτιµηµένο φορτίο 6 τόνων
οικιακών απορριµµάτων συνολικού µήκους αποκοµιδής ανά ηµέρα 25 χιλ. και µέσης απόστασης από
για την µεταφορά στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς 46 χιλ.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχηµάτων που απαιτούνται λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών
κυκλοφορίας είναι :
1ο ) Πλάτος αµαξώµατος µικρότερο ή ίσο των 2,55 µέτρων.
Μήκος µεταξονίου µικρότερο ή ίσο των 3,94 µέτρων. Τύπος οχήµατος Περιστρεφόµενου τυµπάνου ή
πρέσας
2ο ) Πλάτος αµαξώµατος µικρότερο η ίσο των 2,32 µέτρων
Μήκος µεταξονίου µικρότερο η ίσο των 4,20 µέτρων Τύπος οχήµατος Περιστρεφόµενου
τυµπάνου ή πρέσας
Γ) ∆ηµοτική Ενότητα Ορχοµενού ανακυκλώσιµα 8 δροµολόγια ανά µήνα για προεκτιµηµένο φορτίο 6
τόνων οικιακών απορριµµάτων συνολικού µήκους αποκοµιδής ανά ηµέρα 78 χιλ. και µέσης
απόστασης από για την µεταφορά στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς 30 χιλ.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχηµάτων που απαιτούνται λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών
κυκλοφορίας είναι
1ο)Πλάτος αµαξώµατος µικρότερο ή ίσο των 2,10 µέτρων.
Μήκος µεταξονίου µικρότερο ή ίσο των 3,70 µέτρων. Τύπος οχήµατος πρέσας
Ο εργολάβος απορριµµάτων θα εκτελεί τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω:
Ο εργολάβος καθαριότητας είναι υποχρεωµένος να οδηγεί (ο ίδιος ή µε οδηγό) το απορριµµατοφόρο
όχηµα σε όλα τα σπίτια των ανωτέρω Τοπικών Κοινοτήτων ,οικισµών και περιοχών και στα άκρα
αυτών, για την αποκοµιδή των απορριµµάτων από τους κάδους απορριµµάτων και τη µεταφορά τους
στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς..
Επίσης θα υποχρεούται να έχει εργατικό προσωπικό που θα παραλαµβάνει τις σακούλες των
απορριµµάτων από το έδαφος, θα καθαρίζει περιµετρικά των κάδων απορριµµάτων, τις πλατείες και
τους κοινόχρηστους χώρους, θα αδειάζει το περιεχόµενο των κοινόχρηστων καλαθιών σε σακούλες,
τις οποίες θα προµηθεύει ο ∆ήµος και θα τις απορρίπτει στους κάδους απορριµµάτων ή στο
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απορριµµατοφόρο όχηµα. Όλοι οι εργάτες και οδηγοί θα αµείβονται για την εργασία τους και θα έχουν άµεση σχέση µε τον εργολάβο.
Η αποκοµιδή των απορριµµάτων, καθώς και ο καθαρισµός των χώρων και των καλαθιών θα γίνονται
καθηµερινά από ∆ευτέρα έως Σάββατο σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες , οικισµούς και περιοχές. Το
ωράριο της συλλογής των απορριµµάτων θα ρυθµιστεί από τον ∆ήµαρχο κατά την υπογραφή της
σύµβασης µε τον εργολάβο.
Ο εργολάβος θα υποχρεούται να συλλέγει κάθε είδους απορρίµµατα χωρίς να φέρει αντιρρήσεις
στους κατοίκους και να τα µεταφέρει στον τόπο απορρίψεως µε όσα δροµολόγια θα χρειασθούν κατά
την ίδια ηµέρα.
Σε περίπτωση ατυχήµατος υπεύθυνος και υπόλογος θα είναι ο παραπάνω εργολάβος. Επίσης σε
περίπτωση που ο εργολάβος εγκαταλείψει την εργολαβία πριν της λήξεως θα υποχρεούται να
καταβάλει ποινική ρήτρα στον ∆ήµο ίση µε το 10% της συναφθείσας σύµβασης µε το ∆ήµο.
Αν κατά την ορισµένη για την καθαριότητα µέρα ο εργολάβος δεν µπορέσει να πραγµατοποιήσει την
εργασία αυτή για λόγους ανωτέρας βίας είναι υποχρεωµένος να την εκτελέσει την επόµενη ηµέρα.
Εάν ο εργολάβος παραλείψει να εκτελέσει τις οριζόµενες εργασίες ο ∆ήµαρχος υποχρεούται να
παρακρατήσει από το χρηµατικό ένταλµα πληρωµής του ποσό ίσο µε το 1/10 των µηνιαίων αποδοχών
του για κάθε ηµέρα κατά την οποία δεν εκτελέσθηκαν εργασίες, κατόπιν σχετικής βεβαιώσεως της
αρµόδιας επιτροπής παραλαβής εργασιών.
Ο εργολάβος δεν µπορεί για οποιονδήποτε λόγο να µεταθέτει τις ηµέρες εργασίας παρά µόνο µε την
υπόδειξη του ∆ηµάρχου σε διάφορες Τοπικές ή Εθνικές Εορτές.
Η αποζηµίωση του εργολάβου θα γίνει από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και θα βαρύνει τις
οικείες πιστώσεις του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015 , όπου έχει προβλεφθεί να
αναγραφεί η σχετική πίστωση στον Κ.Α. 02.20.6277.0001

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 28-11-2014
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΥΣΤΆΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
∆ΗΜΟY ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΗΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟY ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΤΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟY ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
«ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ έτους 2015»

ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ: 160.932,00 € µε ΦΠΑ 13%
Αρ. Μελέτης:

44 /2014

Α) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή τοποθεσίας αποκοµιδής και
µεταφοράς

Αριθµός
απορριµµατοφόρων

Κόστος εργασιών, €

Ορχοµενός,Αγ.∆ηµήτριος,Αγ.Σπυρίδων,Καρυά,∆ι
όνυσος,Παύλο,Λούτσι,Αγ.Ανδρέας,Μαυρόγεια

2

81.120,35

Σύνολο

2

81.120,35
10.545,65

Φ.Π.Α. (13%)
Γενικό Σύνολο

91.666,00

Β) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ
ΠΡΟΫΠ.: 46.666,00 €
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή τοποθεσίας αποκοµιδής και
µεταφοράς
Κάστρου-Ακραιφνίου-Κοκκίνου και του οικισµούς
Στροβικίου– Νέου Κοκκίνου και Σκροπονερίου
Σύνολο
Φ.Π.Α. (13%)
Γενικό Σύνολο

Αριθµός
απορριµµατοφόρων
2

Κόστοςεργασιών, €

41.297,35

2

41.297,35
5.368,66
46.666,00
Γ) ΠΡΟΣ ANAKYKΛΩΣΗ
ΠΡΟΫΠ.: 22.600,00 €

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή τοποθεσίας αποκοµιδής και
µεταφοράς

Αριθµός απορριµµατοφόρων

Κόστος εργασιών, €

Ορχοµενός,Αγ.∆ηµήτριος,Αγ.Σπυρίδων,Καρυά,∆ιόν
υσος,Παύλο,Λούτσι,Αγ.Ανδρέας,Μαυρόγεια

1

20.000,00

Σύνολο
Φ.Π.Α. (13%)
Γενικό Σύνολο

1

20.000,00
2.600,00
22.600,00

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 28-11-2014
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΥΣΤΆΜΕΝΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
∆ΗΜΟY ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟY ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
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