ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΑ ΤΠΟΓΡΑΜΜΙΜΕΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ
Σαχ. Δ/νςθ: Λ. Μαρακϊνοσ 29
Σ.Κ. 145 65, Άγιοσ τζφανοσ
Πλθροφορίεσ: Θεοδοςιάδου Φωτεινι
Σθλ: 2132030638
FAX: 2132030630

Άγιοσ τζφανοσ, 16/5 /2018
Αρ. Πρωτ.: 17787

ΠΡΟ: ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤ

ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟ SITE ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΛΔΚΣΗΡΩΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ
ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ»
ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ασ γνωρίηουμε ότι ςφμφωνα με τθν 137/2-5-2018 (ΩΟΨΚΩ93-2Σ) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ ο
Διμοσ Διονφςου κα προχωριςει, με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ του άρκρου 118 του Ν.
4412/2016 και ςφμφωνα με τθν υποπ. (α) τθσ περ. (9) και τθσ περ (31) τθσ παρ.1 του άρκρου 2 και τθσ
περ. (15) τθσ παρ 3 του άρκρου 2 του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομική άποψη προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμήσ ςτθν ανάκεςθ: «Προμήθεια υλλεκτήρων
Ανακυκλϊςιμων Οικιακϊν Απορριμμάτων Εςωτερικοφ και Εξωτερικοφ Χϊρου » και ςτθ ςφναψθ
ςφμβαςθσ για τθν εν λόγω προμικεια, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 7/2018 μελζτθσ τθσ Δ/νςθσ
Περιβάλλοντοσ .
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςυνολικά ςτο ποςό των 12.400 Δϊδεκα Χιλιάδων τετρακοςίων
ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% και κα βαρφνει τον Κ.Α. Κ.Α. 20.7131.0005 .
Ζκαςτοσ ενδιαφερόμενοσ πρζπει να παρζχει τα εξισ είδθ :
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:
α/α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

1

Πιαζηηθόο ζπιιεθηήξαο
αλαθύθισζεο (ρξώκαηνο κπιε)
ρσξεηηθόηεηαο 70-75 ιίηξσλ
κε εθηύπσζε

2

Πιαζηηθόο ζπιιεθηήξαο
αλαθύθισζεο (ρξώκαηνο θίηξηλνπ)
ρσξεηηθόηεηαο 70-75 ιίηξσλ
κε εθηύπσζε

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ

ΤΝΟΛΟ

800

10,00 €

8.000,00 €

200

10,00 €

2.000,00 €

ΤΝΟΛΟ:

10.000,00 €

ΦΠΑ 24%:

2.400,00 €
1

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:

12.400,00 €

Ωσ εκ τοφτου, προςκαλεί όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ , για τθν κατάκεςθ των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν
και προςφοράσ (παρουςιάηονται ακολοφκωσ ) ςε ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ, μζχρι τθν 23 /5/2018 και
ϊρα 12:00 μμ ςτο πρωτόκολλο του Διμου Διονφςου , Σαχ. Δ/νςθ: Λ. Μαρακϊνοσ 29 ,Σ.Κ. 145 65, Άγιοσ
τζφανοσ
ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
1. Πξνζθνξέο αόξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππό αίξεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Δπίζεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο από ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο, θαζόζνλ όιεο απνηεινύλ απαξάβαηνπο όξνπο (άξζξν
91 ηνπ Ν. 4412/16).
2. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο, απνιύησο θαηλνύξγηα θαη ακεηαρείξηζηα.
3. Οη ζπιιεθηήξεο αλαθύθισζεο ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα παξαδνζνύλ
εθηππσκέλνη θαη ζηηο ηέζζεξηο πιεπξηθέο επηθάλεηεο, κε εθαξκνγή αλεμίηεινπ ρξώκαηνο
απεπζείαο ζην ζώκα ηνπ ζπιιεθηήξα κε ηελ ηερληθή ηεο κεηαμνηππίαο ή ηεο ςεθηαθήο
εθηύπσζεο, ώζηε λα γίλεη πιήξεο πξόζθπζε ηνπ πιηθνύ ζε απηό, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιηζηεί ε κόληκε εθηύπσζε (απνθιείνληαη νη απηνθόιιεηεο κεκβξάλεο).
Σα ζρέδηα θαη ηα θείκελα, επί ησλ ηεζζάξσλ επηθαλεηώλ, ζα δεκηνπξγεζνύλ από ηνλ
πξνκεζεπηή κε νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, από ηελ νπνία θαη ζα εγθξηζνύλ.
4. Οη ζπιιεθηήξεο αλαθύθισζεο ζα πξέπεη λα παξαδνζνύλ αδηακόξθσηνη κε δηαζηάζεηο πνπ δελ
ζα μεπεξλνύλ ηα 1000 x 700 x 10 ρηιηνζηά θαη ε δηακόξθσζε ηνπο λα γίλεηαη από ηνλ ηειηθό
ρξήζηε γξήγνξα θαη κε πνιύ εύθνιν ηξόπν ρσξίο λα απαηηνύληαη ηδηαίηεξεο γλώζεηο, εξγαιεία
ή άιια πιηθά.
5. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα έρεη παξαδώζεη επηηπρώο ίδηαο
ηερλνινγίαο θαη πξνδηαγξαθώλ ζπζηήκαηα ζπιιεθηήξσλ νηθηαθήο αλαθύθισζεο θαη ζε άιινπο
θνξείο (δήκνπο, εηαηξίεο, νξγαληζκνύο, θιπ) από ηνπο νπνίνπο ζα θέξεη βεβαίσζε έγθαηξεο
παξάδνζεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο.
6. Η παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη
εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο δύν (2) κελώλ θαηόπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηεο αξκόδηαο
Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ κε επζύλε θαη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή.
Σνλ πξνκεζεπηή βαξύλνπλ ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο θαη όιεο νη λόκηκεο
θξαηήζεηο.
7. Η παξαιαβή ησλ εηδώλ ζα γίλεη θαηά όπσο νξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ
Ν.4412/2016 από ηελ Δπηηξνπή πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 παξ 11β
ηνπ λόκνπ απηνύ, ηαπηόρξνλα κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ εηδώλ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του
Ν.4412/2016)

1) Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75) του νομίμου εκπροςϊπου
ςτθν οποία να αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ ΠΡΟΚΛΗΗ και να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ ο οικονομικόσ φορζασ :
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Ζλαβε πλιρθ γνϊςθ τθσ από 24/11/2017 μελζτθ του Σμιματοσ Τποςτιριξθσ Πολιτικϊν Οργάνων .



Η ςυμμετοχι του δε δθμιουργεί κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 24 του Ν.4412/2016

2) Σα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του οικονομικοφ φορζα
3) Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ αν ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει με αντιπρόςωπο του.
4) Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου όπου κα φαίνεται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό
είδοσ των εργαςιϊν τουσ - το οποίο κα πρζπει να ςχετίηεται με το αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ . Η
μι ςυνάφεια κα οδθγεί ςε αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ (το πιςτοποιθτικό να ζχει εκδοκεί εντόσ
των τελευταίων 6 μθνϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν).
5) Τα παξαθάησ Δηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο
ρξνληθνύ πεξηνξηζκνύ :






πξέπεη λα θαηαηεζνύλ καδί κε ηελ πξνθνξά ιόγσ

Απόζπαζμα ποινικού μηηρώοσ έθδνζεο εληόο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ή, ειιείςεη απηνύ,
ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρώξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν
πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη απηέο νη πξνϋπνζέζεηο.
Πιζηοποιηηικό ηης αρμόδιας καηά περίπηωζη αρτής όηι είναι ενήμεροι:
α) σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαη
β) σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη
επηθνπξηθήο), θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.
Πιζηοποιηηικό ποσ εκδίδεηαι από ηην αρμόδια δικαζηική ή διοικηηική αρτή ηεο νηθείαο
ρώξαο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ 6κήλνπ πξηλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξώλ όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο
εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην ή έρεη
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ
δξαζηεξηόηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από παξόκνηα
δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ. Αλ ε
ρώξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθό ή απηό δελ θαιύπηεη όιεο ηηο πεξηπηώζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ,ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθό κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από έλνξθε βεβαίσζε
ή, ζηηο ρώξεο όπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, από ππεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή
εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο. Οη αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο παξέρνπλ, όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε
δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνύζαο
παξαγξάθνπ ή όηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη.
Σε πεξίπησζε κε ππνρξέσζεο πξνζθόκηζεο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ, ζα πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή
ππεύζπλε δήισζε.



Τα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα ή ζπλνδεύνληαη από επίζεκε
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Σηα αιινδαπά δεκόζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά
εθαξκόδεηαη ε Σπλζήθε ηεο Χάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξώζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α'188).

6) Σεχνική προςφορά
7) Οικονομική προςφορά.
Χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία
ανάρτθςθσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ςτο ΚΗΜΔΗ .
Η παράβλεψθ ςτοιχείων ι οποιαδιποτε παράτυπθ και παράνομθ χρθςιμοποίθςθ ςτοιχείων κα κεωρείται
αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά και κα επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. Η μθ ανταπόκριςθ ςτουσ όρουσ
τθσ ςφμβαςθσ ι πλθμμελισ παροχι των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν επιςφρει τθ κιρυξθ ωσ ζκπτωτου μετά από
Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 203,218 και 219 του
ν.4412/2016
Πλθροφορίεσ και διευκρινιςεισ :
1.ςχετικά με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ μποροφν να λάβουν γνϊςθ οι ενδιαφερόμενοι από τθν Δ/νςθ
περιβάλλοντοσ του Διμου Διονφςου κατά τισ εργάςιμεσ ϊρεσ και θμζρεσ κα. Μακαριάδθ - Μακαριϊτθ
Ελιςάβετ Σθλ: 210 8004830 e-mail: makariadi@dionysos.gr
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2.ςχετικά με τθν παραπάνω διαδικαςία μποροφν να λάβουν γνϊςθ οι ενδιαφερόμενοι από το Σμιμα
Προμθκειϊν του Διμου Διονφςου κατά τισ εργάςιμεσ ϊρεσ και θμζρεσ κα. Θεοδοςιάδου Φωτεινι .τθλ 213
2030638
e-mail: theodosiadou@dionysos.gr

υνημμζνα:
1.Μελζτη 7/2018 τησ Δ/νησ Περιβάλλοντοσ
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α)
2.Τπόδειγμα Οικονομικήσ Προςφοράσ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β)
Η Αντιδήμαρχοσ Οικονομικήσ Διαχείριςησ
Αγγζλα Αγαθοκλζουσ Ακριτίδη
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(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α)
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 7 / 2018

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΤΛΛΔΚΣΗΡΩΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ
ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ

ΑΠΡΙΛΙΟ 2018
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΛΔΚΣΗΡΩΝ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΚΑΙ
ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Η παξνύζα κειέηε ζπληάρζεθε πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Γηνλύζνπ λα πξνκεζεπηεί πιαζηηθνύο
ζπιιεθηήξεο αλαθύθισζεο.
ην πιαίζην ηεο ζπλερνύο πξνζπάζεηαο ηνπ Γήκνπ γηα
 ελίζρπζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζπλείδεζεο αλαθύθισζεο ζηνπο πνιίηεο,
 επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ γηα ηελ αλαθύθισζε ησλ δηαθόξσλ πιηθώλ,
 αύμεζε ηεο ζπιινγήο αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ, κε ζηόρν ηε κείσζε ηεο πνζόηεηαο ησλ
ζύκκεηθησλ απνξξηκκάησλ πνπ απνηίζεληαη, θαη
 επθνιόηεξν δηαρσξηζκό ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ από ηα ππόινηπα απνξξίκκαηα εληόο
ησλ θηηξίσλ (δηαινγή ζηελ πεγή),
ν Γήκνο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα εηδηθώλ πιιεθηήξσλ Αλαθπθιώζηκσλ Οηθηαθώλ
Απνξξηκκάησλ Δζσηεξηθνύ (νηθίεο, αίζνπζεο ζρνιείσλ, δεκόζηα θηίξηα, γξαθεία) θαη Δμσηεξηθνύ
Υώξνπ (κπαιθόληα, βεξάληεο, θήπνπο) ηνπο νπνίνπο ζα δηαζέζεη γηα ρξήζε ζε νηθίεο δεκνηώλ
θαζώο θαη ζε θηίξηα ηνπ Γήκνπ (ζρνιεία, δεκόζηα θηίξηα, γξαθεία θιπ.).
Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.

πξνβιέπεηαη

λα

αλέιζεη

ζην

πνζό

ησλ

12.400

€,

Η ζθνπηκόηεηα ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο έρεη εγθξηζεί κε ηελ 77/2018 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ.
Η ελ ιόγσ πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν. 3463/2006 «Κύπωζη ηος Κώδικα Δήμων & Κοινοηήηων», Φ.Δ.Κ. 114/Α’/08.06.2006,
Ν. 4412/2016 “Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν
κε βάζε ηε ηηκή (άξζξν 86).
Σν CPV ηεο πξνκήζεηαο είλαη 42914000-6 κε ηίηιν «Εξοπλιζμόρ Ανακύκλωζηρ».
Η πληάμαζα

Θεσξήζεθε

Μαθαξηάδε - Μαθαξηώηε Διηζάβεη
ΠΔ Γηνηθεηηθνύ
Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο

Απόζηνινο Παπαδόπνπινο
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο
Πξντζηάκελνο Γηεύζπλζεο
Πεξηβάιινληνο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΛΔΚΣΗΡΩΝ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΚΑΙ
ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ζε επξώ)
α/α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

1

Πιαζηηθόο ζπιιεθηήξαο
αλαθύθισζεο (ρξώκαηνο κπιε)
ρσξεηηθόηεηαο 70-75 ιίηξσλ
κε εθηύπσζε

2

Πιαζηηθόο ζπιιεθηήξαο
αλαθύθισζεο (ρξώκαηνο θίηξηλνπ)
ρσξεηηθόηεηαο 70-75 ιίηξσλ
κε εθηύπσζε

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ

ΤΝΟΛΟ

800

10,00 €

8.000,00 €

200

10,00 €

2.000,00 €

ΤΝΟΛΟ:

10.000,00 €

ΦΠΑ 24%:

2.400,00 €

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:

12.400,00 €

Οινγξάθσο : Γώδεθα ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%.
Η πληάμαζα

Θεσξήζεθε

Μαθαξηάδε - Μαθαξηώηε Διηζάβεη
ΠΔ Γηνηθεηηθνύ
Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο

Απόζηνινο Παπαδόπνπινο
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο
Πξντζηάκελνο Γηεύζπλζεο
Πεξηβάιινληνο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΛΔΚΣΗΡΩΝ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΚΑΙ
ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Οη πξνο πξνκήζεηα ζπιιεθηήξεο αλαθύθισζεο ζα πξέπεη:
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λα είλαη θαηάιιεινη γηα ρξήζε ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο (νηθίεο, αίζνπζεο ζρνιείσλ, δεκόζηα θηίξηα,
γξαθεία) θαζώο θαη ζε εμσηεξηθνύο (κπαιθόληα, βεξάληεο, θήπνπο),



λα έρνπλ ρσξεηηθόηεηα από 70 - 75 ιίηξα, λα είλαη ηεηξάγσλεο δηαηνκήο κε ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο
330 x 330 x 680 ρηιηνζηά (κε απόθιηζε ± 10 ρηιηνζηά), ώζηε λα ππνδέρνληαη θνηλέο ζαθνύιεο
απνξξηκκάησλ νη νπνίεο βξίζθνληαη εύθνια ζην εκπόξην,



λα δηαζέηνπλ απνζπώκελν θαπάθη, ώζηε λα ζπγθξαηείηαη ν ζάθνο απνξξηκκάησλ, ην νπνίν ζα
θέξεη θαηάιιειε νπή (πεξίπνπ 25 εθαηνζηά) γηα ελαπόζεζε ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ,



λα θέξνπλ εθηύπσζε,



λα έρνπλ ρξώκα κπιε (γηα ηα γεληθά απνξξίκκαηα αλαθύθισζεο) θαη ρξώκα θίηξηλν (γηα
αλαθύθισζε ραξηηνύ),



επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη εμ’ νινθιήξνπ από πιαζηηθό πιηθό ώζηε λα κελ
αιινηώλνληαη από ην λεξό θαη ηελ πγξαζία, ην πάρνο ηνπ πιηθνύ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,5 ρηιηνζηά
θαη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλνπο ζπλδέζκνπο, ώζηε ζηελ πεξίπησζε πνπ εμππεξεηήζεη
πξνγξάκκαηα αλαθύθισζεο πεξηζζόηεξσλ ξεπκάησλ, λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε άιινπο
ζπιιεθηήξεο, ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν θαη λα απνηειεί έλα εληαίν ζύζηεκα (απνθιείνληαη ηα
πξόζζεηα εμαξηήκαηα ή πιηθά πξνο απνθπγή απώιεηαο από ηνλ ηειηθό ρξήζηε),



λα παξαδνζνύλ αδηακόξθσηνη ζε δηαζηάζεηο πνπ δελ ζα μεπεξλνύλ ηα 1000 x 700 x 10 ρηιηνζηά
θαη ε δηακόξθσζε ηνπο λα γίλεηαη από ηνλ ηειηθό ρξήζηε γξήγνξα θαη κε πνιύ εύθνιν ηξόπν
ρσξίο λα απαηηνύληαη ηδηαίηεξεο γλώζεηο, εξγαιεία ή άιια πιηθά.

Η πληάμαζα

Θεσξήζεθε

Μαθαξηάδε - Μαθαξηώηε Διηζάβεη
ΠΔ Γηνηθεηηθνύ
Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο

Απόζηνινο Παπαδόπνπινο
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο
Πξντζηάκελνο Γηεύζπλζεο
Πεξηβάιινληνο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΛΔΚΣΗΡΩΝ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΚΑΙ
ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
7. Πξνζθνξέο αόξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππό αίξεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Δπίζεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο από ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο, θαζόζνλ όιεο απνηεινύλ απαξάβαηνπο όξνπο (άξζξν
91 ηνπ Ν. 4412/16).
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8. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο, απνιύησο θαηλνύξγηα θαη ακεηαρείξηζηα.
9. Οη ζπιιεθηήξεο αλαθύθισζεο ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα παξαδνζνύλ
εθηππσκέλνη θαη ζηηο ηέζζεξηο πιεπξηθέο επηθάλεηεο, κε εθαξκνγή αλεμίηεινπ ρξώκαηνο
απεπζείαο ζην ζώκα ηνπ ζπιιεθηήξα κε ηελ ηερληθή ηεο κεηαμνηππίαο ή ηεο ςεθηαθήο
εθηύπσζεο, ώζηε λα γίλεη πιήξεο πξόζθπζε ηνπ πιηθνύ ζε απηό, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιηζηεί ε κόληκε εθηύπσζε (απνθιείνληαη νη απηνθόιιεηεο κεκβξάλεο).
Σα ζρέδηα θαη ηα θείκελα, επί ησλ ηεζζάξσλ επηθαλεηώλ, ζα δεκηνπξγεζνύλ από ηνλ
πξνκεζεπηή κε νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, από ηελ νπνία θαη ζα εγθξηζνύλ.
10. Οη ζπιιεθηήξεο αλαθύθισζεο ζα πξέπεη λα παξαδνζνύλ αδηακόξθσηνη κε δηαζηάζεηο πνπ δελ
ζα μεπεξλνύλ ηα 1000 x 700 x 10 ρηιηνζηά θαη ε δηακόξθσζε ηνπο λα γίλεηαη από ηνλ ηειηθό
ρξήζηε γξήγνξα θαη κε πνιύ εύθνιν ηξόπν ρσξίο λα απαηηνύληαη ηδηαίηεξεο γλώζεηο, εξγαιεία
ή άιια πιηθά.
11. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα έρεη παξαδώζεη επηηπρώο ίδηαο
ηερλνινγίαο θαη πξνδηαγξαθώλ ζπζηήκαηα ζπιιεθηήξσλ νηθηαθήο αλαθύθισζεο θαη ζε άιινπο
θνξείο (δήκνπο, εηαηξίεο, νξγαληζκνύο, θιπ) από ηνπο νπνίνπο ζα θέξεη βεβαίσζε έγθαηξεο
παξάδνζεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο.
12. Η παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη
εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο δύν (2) κελώλ θαηόπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηεο αξκόδηαο
Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ κε επζύλε θαη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή.
Σνλ πξνκεζεπηή βαξύλνπλ ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο θαη όιεο νη λόκηκεο
θξαηήζεηο.
7. Η παξαιαβή ησλ εηδώλ ζα γίλεη θαηά όπσο νξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ
Ν.4412/2016 από ηελ Δπηηξνπή πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 παξ 11β
ηνπ λόκνπ απηνύ, ηαπηόρξνλα κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ εηδώλ.
Η πληάμαζα

Θεσξήζεθε

Μαθαξηάδε - Μαθαξηώηε Διηζάβεη
ΠΔ Γηνηθεηηθνύ
Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο

Απόζηνινο Παπαδόπνπινο
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο
Πξντζηάκελνο Γηεύζπλζεο
Πεξηβάιινληνο
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2.Τπόδειγμα Οικονομικήσ Προςφοράσ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ,
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

α/α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

1

Πιαζηηθόο ζπιιεθηήξαο
αλαθύθισζεο (ρξώκαηνο κπιε)
ρσξεηηθόηεηαο 70-75 ιίηξσλ
κε εθηύπσζε

800

2

Πιαζηηθόο ζπιιεθηήξαο
αλαθύθισζεο (ρξώκαηνο θίηξηλνπ)
ρσξεηηθόηεηαο 70-75 ιίηξσλ
κε εθηύπσζε

200

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ

ΤΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ
………………………….
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο Προζθέρων
(Ονομαηεπώνσμο σπογράθονηος και ζθραγίδα ζσμμεηέτοσζας εηαιρείας)

1
0

