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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
διακηρύττει την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ »
ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 73.990,80€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και το τεύχος της υπ’ αρίθμ. 08/2019
μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού, η ανάθεση και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται
από τις παρακάτω διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010 ) « Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης ».
2. Τον Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων
του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
6. Τον Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α'/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».
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8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 ) « Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » με τις τροποποιήσεις του.
9. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19-07-2018) «Πρόγραμμα
Κλεισθένης Ι»
10. Την υπ’ αριθ. 08/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας &
Πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας
11. Το πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με Α.Δ.Α.Μ.:
19REQ4395110 2019-01-31
12. Το με αριθ. πρωτ.: 1673/31-01-2019 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη.
13. Την αριθ. πρωτ: 1697/31-01-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
Δημάρχου (Α/Α151) που ενέκρινε την πραγματοποίηση της δαπάνης και
διέθεσε την πίστωση ποσού 73.990,80 ευρώ στον Κ.Α. 20.7135.01 του
προϋπολογισμού έτους 2019.
14. Την υπ’ αριθμ. 16/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «έγκρισης
τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης,

και καθορισμού όρων

διακήρυξης, της προμήθειας με τίτλο ΄΄ Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων»

ΑΡΘΡΟ 2ο
Όνομα – Διεύθυνση της Υπηρεσίας που συνάπτει τη Σύμβαση
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Η Υπηρεσία που θα συνάψει τη σύμβαση για την εκτέλεση της ως άνω
προμήθειας είναι ο Δήμος Ορεστιάδας που έχει την έδρα της στην Ορεστιάδα – Βασ.
Κων/νου 11.
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει στην πόλη της Ορεστιάδας, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα οδός Βασ.
Κων/νου 11 στις 19/02/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00-10:30 π.μ. (ώρα λήξης
επίδοσης των προσφορών στην αρμόδια επιτροπή).
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ΑΡΘΡΟ 3ο
Σύστημα Διαγωνισμού – Προϋπολογισμός
Η προμήθεια των κάδων απορριμμάτων θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Ο προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης

ανέρχεται στο ποσό των 73.990,80€

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύεται από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από Κεντρικούς Αυτοτελούς Πόρους
Επενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) του Δήμου και θα βαρύνει τον
Κ.Α. 20.7135.01 του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών της
διακήρυξης
Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό
μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική
μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Ορεστιάδας, στον δικτυακό τόπο:
http://www.orestiada.gr.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών ( αρμόδιος
υπάλληλος Χρήστου Ιωάννης ), ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή, και ώρες 08.00
– 15.00, Διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 9-11, Τ.Κ. 68200 Ορεστιάδα.
Τηλέφωνα: 2552350364, 2552350368, 2552350350 FAX: 2552350399 ,
e-mail:i.christou@orestiada.gr
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ΑΡΘΡΟ 5ο
Συμμετοχή στο διαγωνισμό
1) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:
α) Ημεδαπά και Αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα.
β) Ημεδαπά και Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα
γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
δ) Συνεταιρισμοί
ΑΡΘΡΟ 6ο
Λόγοι αποκλεισμού στο διαγωνισμό
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του
(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη
του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
1.Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995,
σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
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δ)

τρομοκρατικά

εγκλήματα

ή

εγκλήματα

συνδεόμενα

με

τρομοκρατικές

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία α με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία α με το ν. 4198/2013
(Α΄ 215).
2. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.».
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3. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης

που

οφείλει,

συμπεριλαμβανομένων,

κατά

περίπτωση,

των

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
4.Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με
την ανωτέρω παράγραφο 3, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή
όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς.
5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
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(α) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό
φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
(β) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016,
6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται,
λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις
ως άνω περιπτώσεις.
7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1 και 5 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
8

19PROC004422013 2019-02-06

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
(άρθρο 73, παρ. 7 του Ν. 4412/2016)
8. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση,
ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε
(5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις
περιπτώσεις της παραγράφου 5 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από
τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
2. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη
ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
3. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν
να καταθέσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά έγγραφα, που προβλέπονται στην
υπ΄ αριθ. 08/2019 επισυναπτόμενη μελέτη και στο αντίστοιχο σχετικό Υπόδειγμα
Τεχνικής Προσφοράς της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Χρόνος υποβολής προσφορών
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλλουν, επί
αποδείξει, προσφορά, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας
διακήρυξης.
2. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Δήμο Ορεστιάδας με οποιοδήποτε τρόπο πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται,
αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που
καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση.
3. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική
ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού,
μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την
ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή
λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη
της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού
οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης
δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.
4.

Προσφορές

που

υποβάλλονται

εκπρόθεσμα,

επιστρέφονται

χωρίς

να

αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. Στην κλειστή διαδικασία,
προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που δεν προσκλήθηκε προς τούτο,
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.
5. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
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6. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε
από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης
της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Τρόπος υποβολής των προσφορών -Περιεχόμενο προσφορών
1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να
καταρτίσουν

και

να

υποβάλουν

εγγράφως

προσφορά

με

τα

απαραίτητα

δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη.
Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ( κύριος φάκελος ) στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς:
α) Η λέξη Προσφορά,
β) Προς Δήμο Ορεστιάδας,
γ) Ο Πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης,
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. ( επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου,
τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση ( email ).
Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη
στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.
2. Μέσα στον εξωτερικό φάκελο ( κύριος φάκελο ) προσφοράς τοποθετούνται όλα τα
σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:
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2.1 Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος που εξωτερικά θα αναγράφει ότι και
κύριος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και θα περιέχει
επί ποινή αποκλεισμού τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
συγκεκριμένα:
1) Προς προκαταρτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις του άρθρου
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής, του

6 ( λόγοι αποκλεισμού ) και

άρθρου 7

άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ) και του

( καταλληλόλητα

άρθρου 8 (

Πρότυπα

διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ) της παρούσης
διακήρυξης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016 και το ΦΕΚ ( 3698/Β/16-11-2016 ) συμπληρωμένο κατά περίπτωση,
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

( ΤΕΥΔ ) το οποίο αποτελεί

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Γ΄.
Κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),
είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου,
νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή
το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης.
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Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν
υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ , υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του
ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ.
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) δεν απαιτείται να φέρει
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή
του. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις
έννομες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην
κείμενη νομοθεσία.
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) παρέχει προαπόδειξη,
αντικαθιστώντας τα σχετικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις δημόσιες αρχές ή
τρίτα μέρη (Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 1 του N. 4412/2016 και Κατευθυντήρια Οδηγία 15
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./

Εισαγωγή).

Κατά

συνέπεια,

τα

αποδεικτικά

έγγραφα

νομιμοποίησης του προσφέροντος καθώς και τυχόν παραστατικά εκπροσώπησης,
προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά
μέσα, με τα οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώς και
η

πλήρωση

των

κριτηρίων

ποιοτικής

επιλογής.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί σύμφωνα με το άρθρο 79
παρ. 5 του N. 4412/2016, να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να
υποβάλλουν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα-μέλος της ένωσης που συμμετέχει.

2.2 Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος που εξωτερικά θα αναγράφει ότι και
κύριος φάκελος με την ένδειξη « Τεχνική Προσφορά » και θα περιέχει τα εξής:
2.2.1. Την τεχνική του προσφορά του συμμετέχοντα η οποία θα πρέπει να έχει
συνταχθεί στο ειδικό Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄) το
οποίο υπάρχει συνημμένα στην παρούσα διακήρυξη και να περιέχει τα
απαιτούμενα από την διακήρυξη τεχνικά στοιχεία ( πιστοποιητικά , υπεύθυνες
δηλώσεις, τεχνικά φυλλάδια, βεβαιώσεις κατασκευαστή κ.λ.π.) με ποινή
αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, βάσει της οποίας θα αξιολογηθεί η
13
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καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών και η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες
τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί με την 08/2019 μελέτη του
Δήμου Ορεστιάδας.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να
υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.
Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

2.2 Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος που εξωτερικά θα αναγράφει ότι και
κύριος φάκελος με την ένδειξη « Οικονομική Προσφορά » και θα περιέχει:
2.2.1 Την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα η οποία θα πρέπει να έχει
συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούμενα από την διακήρυξη οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση .
Συντάσσεται ολογράφως

και αριθμητικώς στο ειδικό Έντυπο Οικονομικής

Προσφοράς ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) το οποίο υπάρχει συνημμένα στην παρούσα
διακήρυξη.
Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο
οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για
τη σύγκριση των προσφορών.
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Προσφορά που υποβάλλεται ανοικτή, δεν γίνεται αποδεκτή. Ακόμη δεν πρέπει να
έχει ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή ασάφειες κατά την κρίση του
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
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ΑΡΘΡΟ 11ο
Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της είναι
συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε
με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας
στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς
και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι
νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε
από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ. . και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται

αντίστοιχα

η

κατάθεση

οιουδήποτε

δημόσιου

εγγράφου

και

δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την
σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της

05-10-61. Η

επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454
του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
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Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση
συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού
οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν , παρουσία των
συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς.
2. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.
3. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των
δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή
καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι
των οικονομικών προσφορών μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής.
Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και
συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται
αποδεκτές και την αποδοχή ή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το
κριτήριο ανάθεσης.
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Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται
οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί
σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι
της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
4. Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία
έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με
ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του
κριτηρίου ανάθεσης. Για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και
ανεξαρτήτως διαδικασίας, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα: α) όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής
διαδικασίας και β) του δεύτερου σταδίου, ήτοι της υποβολής προσφορών, στην
περίπτωση

κλειστής

διαδικασίας

και

ανταγωνιστικής

διαδικασίας

με

διαπραγμάτευση.
5. Κατά της ανωτέρω απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Δήμου χωρεί ένσταση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.
6. Προσφορές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές και δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό
δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται σφραγισμένες στον προσφέροντα.
7.Στην ανωτέρω διαδικασία της αποσφράγισης, αντί της μονογραφής που θέτει η
επιτροπή αξιολόγησης επί των προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού
μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα
αποσφράγισης.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Χρόνος Ισχύς των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
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Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους
να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο έξι (6) μήνες,
χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του
παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση
του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Εναλλακτικές προσφορές

Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, της
προκηρυχθείσας προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Προσφερόμενη τιμή
1. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ και
θα αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθμητικά και ολογράφως.
2.Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
νόμιμη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της προμήθειας
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης.
5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής
Αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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ΑΡΘΡΟ 16ο
Εχεμύθεια - πρόσβαση στα έγγραφα
1. Ο Δήμος Ορεστιάδας δεν αποκαλύπτει πληροφορίες των οικονομικών φορέων, τις
οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των
τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.
2. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές,
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
3. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος,
τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
4. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων
ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ.
28/2015.

Ειδικότερα,

κατά

τις

διατάξεις

του

διατάγματος

αυτού,

κάθε

ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει
γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα
συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά,
στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.
5. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του,
να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που κατέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες και
είναι σχετικά με υπόθεσή του, η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από
αυτές. Το δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την
ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο που προβλέπεται
από ειδικές διατάξεις.
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα ασκείται:
α) με μελέτη του εγγράφου στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ορεστιάδας ή
β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του μπορεί να βλάψει το
πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα.
Η άσκηση του δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν
δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
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6. Εντός είκοσι (20) ημερών, η υπηρεσία υποχρεούται να χορηγήσει στον αιτούντα τα
ζητούμενα έγγραφα ή αιτιολογημένα να απορρίψει τη σχετική αίτησή του.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Ενστάσεις
Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του
διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:
Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι
το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον
υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα
σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της
διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ
του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται
με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το
αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το
περιεχόμενο των αποφάσεων του αρμόδιου οργάνου που έλαβε για τις ενστάσεις. Η
γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης
με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή με κάθε
άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο επί αποδείξει.
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Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού , από τον ενιστάμενο σε αυτόν
κατά του οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική
μορφή στο αρμόδιο όργανο του Δήμου Ορεστιάδας.
Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη
υποβληθείσες.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
1.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Δήμος Ορεστιάδας ειδοποιεί εγγράφως
τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκ
δίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α' 74) των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ , ως αποδεικτικά
στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και τα οποία είναι τα
ακόλουθα:



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.
Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που
υπογράφουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας
διακήρυξης.



Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει
εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς
προσωπικό.
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Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 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.



Πιστοποιητικά

όλων

των

οργανισμών

κοινωνικής

ασφάλισης

(ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και
για όλο το απασχολούμενο 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.


Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε
ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.



πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού μητρώου με το οποίο να
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά
τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα
οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.
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Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 8 της
παρούσας διακήρυξης οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά έγγραφα. (άρθρο 82 Ν.4412/2016)

2. Σε περίπτωση εγκατάστασής του 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.
Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη
τροποποίηση:
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές
ενημερότητες), 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 εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων
των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα
προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων
τους.
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Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις
προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις
ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους
νόμιμους εκπροσώπους του.
3. Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης

i.

Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται:
α) ισχύον καταστατικό αυτής,
β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και
γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με
το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης
εταιρείας.

ii.

Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο
διαχειριστής της Ε.Π.Ε.

iii.

Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να
προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του

τελευταίου ισχύοντος

καταστατικού.
Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν
γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα
της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα
εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το
οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη
μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή
Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.
24

19PROC004422013 2019-02-06

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του
Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει.
4. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού.
5. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Ο Δήμος μπορεί να παρατείνει την ως άνω
προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε
(15) επιπλέον ημέρες.
6. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
7. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού και τη
διαβίβαση του φακέλου στο αρμόδιο όργανο του Δήμου για τη λήψη απόφασης είτε
για την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την κατακυρωτική κατακύρωσης.
8. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
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9. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης,
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
10. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το αρμόδιο όργανο του
Δήμου και η σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση του
διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η
σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης

ΑΡΘΡΟ 19ο
Ανακοίνωση Κατακύρωσης- Σύναψη σύμβασης
1. Ο Δήμος Ορεστιάδας υποχρεούται να κοινοποιήσει αμέσως την απόφαση
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
2. Ο Δήμος Ορεστιάδας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, εντός επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης.
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο
Δήμος δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
4. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
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ΑΡΘΡΟ 20ο
Υπογραφή της σύμβασης
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου Ορεστιάδας η σχετική σύμβαση, που υπογράφεται και από τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη.
2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης , των τευχών
που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το
Δήμο Ορεστιάδας καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο ή
το νομίμως εξουσιοδοτηθέν από αυτόν πρόσωπο.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την
ποσότητα.
δ. Την τιμή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον
προβλέπεται αναπροσαρμογή.
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
ια. Την τρόπο παραλαβής.
3. Το αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την
εκτέλεση της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό
όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
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γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης

ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία

υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 22ο
Κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου
1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο
όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου του Δήμου, ύστερα

από γνωμοδότηση της επιτροπής

αξιολόγησης:
α) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του εάν υπάρχει και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται, με την αιτιολογία ότι η επιλεγείσα προσφορά κρίνεται ως μη
συμφέρουσα από οικονομική άποψη.
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016,
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2.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή
την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
3.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου, ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, η παρακάτω κύρωση:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του παρόντος Ν.4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 74.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.
4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ζητείται από τον προμηθευτή
στον οποίο έγινε η κατακύρωση. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης και επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

29

19PROC004422013 2019-02-06

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Δήμου έναντι
του αναδόχου.
Εάν

στο

πρωτόκολλο

οριστικής

και

ποσοτικής

παραλαβής

αναφέρονται

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης

γίνεται

μετά

την

αντιμετώπιση,

κατά

τα

προβλεπόμενα,

των

παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη

με

γραμμάτιο

παρακατάθεσης

χρεογράφων

στο

Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται ,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
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ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής, με τις εξής
διαφοροποιήσεις:

1.

Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης
και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

2.

Θα αναφέρουν τις προς παροχή προμήθειες.

3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να
είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης της προμήθειας, κατά τον
χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο Δήμος Ορεστιάδας υποχρεούται στην
παραλαβή, κατά πέντε (5) μήνες.
Ο Δήμος Ορεστιάδας επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
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ΑΡΘΡΟ 24ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης
1. Ο χρόνος παράδοσης

ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία

υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων της μελέτης.
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ορεστιάδας
ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Η παράδοση τους θα
γίνεται με ευθύνη φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή. Ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου μετά από
γνωμοδότηση αρμοδίας επιτροπής ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το
οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
β) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό
συμβατικό χρόνο παράδοσης.
2.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3.Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την
υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
4.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται
κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης,
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 25 της παρούσας
διακήρυξης.
5.Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί
το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
6.Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιείσαι

το Δήμο Ορεστιάδας και την

επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
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ΑΡΘΡΟ 25ο
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας
1.Αν το υλικά παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο
24 της παρούσας διακήρυξης, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας
τους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2.Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
προδοθέντων ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.
3.Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης παράδοσης ή
αντικατάστασης υπό προμήθεια ειδών, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, δεν
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης.
4.Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του
προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο
ποσό.
5.Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλονται αναλόγως
σε όλα τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 26ο
Παραλαβή υλικών
1.Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής του Δήμου Ορεστιάδας.
2.Κατά τη διαδικασία παραλαβής του διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος
και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος
θα γίνει με μακροσκοπική εξέταση.
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3.Η ανωτέρω επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης
μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
4.Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει τα είδη με παρατηρήσεις, αναφέρει στο
σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της
σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν είναι
κατάλληλα ή όχι για τη χρήση που προορίζονται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια
κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις
των υλικών

δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά τους

και

μπορούν να

χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου,
ύστερα από γνωμοδότηση του σχετικής επιτροπής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή
τους, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον
κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του Δήμου που εκτελεί τη
σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των ειδών επηρεάζουν την καταλληλότητά τους και δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου
του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιας επιτροπής, μπορεί να
απορριφθούν.
Εάν τα είδη απορριφθούν από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που
διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη
και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.
5.Τα πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που θα συνταχτεί από την επιτροπή
παραλαβής, , εγκρίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου και
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον προμηθευτή.
6.Τα υπό προμήθεια είδη μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο
μετά την οριστική παραλαβή τους από τον Δήμο Ορεστιάδας.
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ΑΡΘΡΟ 27ο
Χρόνος παραλαβής
1. Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής τους
θα γίνει μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 24 της παρούσας
διακήρυξης.
2.Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
οργάνου του Δήμου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
προμηθευτή.
3.Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή
του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία δεν
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα
σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν.
4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής,
δεν λαμβάνεται υπόψη.

35

19PROC004422013 2019-02-06

ΆΡΘΡΟ 28ο
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση
1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου ύστερα από
γνωμοδότηση

της

αρμόδιας

επιτροπής

παραλαβής,

μπορεί

να

εγκρίνεται

αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης,
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του
συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
2.Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης
ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην
περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που
απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία
της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να
παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε
(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί
της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή
και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα
ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας
αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
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3.Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της
αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή
των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση
ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα
αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

ΑΡΘΡΟ 29ο
Τρόπος Πληρωμής- Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του
αναδόχου
1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά και στο 100% της αξίας της
προμήθειας, που θα παραλειφθεί με βάση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, και
με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών μέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο
για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Όλα τα δικαιολογητικά
πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση
αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη,
σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν.
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
2. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις που αποδίδονται από την
αναθέτουσα αρχή στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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ΑΡΘΡΟ 30ο
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο δημοτικό κατάστημα Ορεστιάδας και ηλεκτρονικά στην
ιστοσελίδα του Δήμου Ορεστιάδας: www.orestiada.gr.
2. Η περίληψη της παρούσης θα αποσταλεί για δημοσίευση σε μια ημερήσια
εφημερίδα του Νομού και τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης
θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα
τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος.

ΑΡΘΡΟ 31ο
Γενικά
Κάθε τι που δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη συμπληρώνεται από
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

Ορεστιάδα 06/02/2019
Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας

Μαυρίδης Βασίλειος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας...............................................................................
Κατάστημα.............................................................................................
Ημερομηνία Έκδοσης..........
Ευρώ.................................…
Προς ΔΗΜΟ ……………………………………….
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ …..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως, του ποσού των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό…
€) υπέρ τ… ……………………………………………………., Δ/νση ………………………, με
ΑΦΜ
………………. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης συνολικής αξίας ……….. που
αφορά την προμήθεια «……………………………………………», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.
..... ..../..../..2019 προκήρυξη του Δημάρχου
………………………………………………...
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από την
καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Α/Α

1

2

ΕΙΔΟΣ /ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜ)

ΜΕΤ/ΚΟΣ ΚΑΔΟΣ
ΑΠΟΡ/ΜΑΤΩΝ 1100LT ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 240LT ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

215

27

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) (Αριθμητικώς)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) (Ολογράφως)
ΦΠΑ 24% (€)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€) (Αριθμητικώς)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€) (Ολογράφως)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

40

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] νια διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των
ορίων των οδηγιών
Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αργή/αναθέτοντα φορέα1 και τη διαδικασία
ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία:

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :

6225

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ
- Αρμόδιος νια πληροφορίες: ΧΡΗΣΤΟΥ
-Τηλέφωνο:

9-11 – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ - 68200

ΙΩΑΝΝΗΣ

2552350364 , 2552350368

- Ηλ. ταχυδρομείο: i.christou@orestiada.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.orestiada.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
^ΡV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – CPV:

44613700-7 (Απορριμματοφόροι

Κάδοι)

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 19REQ004395110 2019-01-31 ( πρωτογενές αίτημα )
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ ................... ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΟΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΟΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Α: Πληροφορίες
σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:

Απάντηση:

[1

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε

[1

άλλον

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:

[........... 1
[........... 1
[ ...... ]

[........... 1
[........... 1
Απάντηση:

0 οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρηση3;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ'
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο

[] Ναι [] 'Όχι

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή προβλέπει
την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο
προγραμμάτων προστατευόμενης
2
3

4

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ Ε 124 της 20.5.2003, ο. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια
ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
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απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των Γ .................. 1
εργαζομένων

με

αναπηρία

ή

μειονεκτούντων

εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια

[ .................... ]

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων

εργαζομένων

ανήκουν

οι [....]

απασχολούμενοι.
Κατά

περίπτωση,

εγγεγραμμένος
εγκεκριμένων
ισοδύναμο

ο

σε

οικονομικός
επίσημο

οικονομικών
πιστοποιητικό

φορέας

είναι

κατάλογο/Μητρώο

φορέων
(π.χ.

ή

βάσει

διαθέτει [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
εθνικού

συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του α) 1 ........... ]
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση εγγράφων):[. ........ / / ... / / ... / / . .. /
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η V) [ ........]
εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσημο κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα δ) [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως.

συμπληρώστε τις

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV.
ενότητες Α. Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον
αυτό απαιτείται στη σχετική

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
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διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) 0 οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να

ε) [] Ναι [] Όχι

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[ ....... % ..... ][■ ... Η ...... ;

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:

0 οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους6;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς
φορείς.

Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην

ένωση

α);[......... ]

ή κοινοπραξία (επικεφαλής,

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης β): ί ...... 1
δημόσιας σύμβασης:
γ)

Κατά

περίπτωση,

επωνυμία της

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα

V): [........ ]
Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας

1]

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο·

Απάντηση:

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο

11

γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:

[........... 1
1 .......... 1
[........... 1
[........... 1

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με
την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον
σκοπό ...):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 7
Στήριξη:

Απάντηση:
0 οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες []Ναι []Όχι

άλλων

οικονομικών

φορέων

προκειμένου

να

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες
που θα έχει στη διάθεση του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα
από τους οικονομικούς φορείς.

7 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 "Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση οτ' του Μέρους II του
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α' ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες."
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση:

Απάντηση:

0 οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι Π'Οχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
μορφή υπεργολαβίας;
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν :

[...]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παο. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής
αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παο. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III νια κάθε υπεονολάβο (ή κατηγορία
υπεονολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 1
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση2·

2.

δωροδοκία3,4

3.

απάτη5·

4.

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες6·

5.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 7·

6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 8.

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έννοαφα τηε σύιιβασπε είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ Ε 300 της 11.11.2008, σ. 42).
10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως "διαφθορά".
11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 0 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου
2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ Ε 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης
ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο
ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ Ζ 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.
13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ Ε 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασηςπλαίσιο.
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ Ε 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) "Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες
διατάξεις".
15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ Ε 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική

48

19PROC004422013 2019-02-06

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις [] Ναι [] Όχι
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
προσώπου16 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό

ι....... ιι ..... η ..... κ. .... ι17

για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού
που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν ναι, αναφέρετε18:

α) Ημερομηνία:) ], σημείο-(-α): [ ], λόγος(-οι): [ ]
απόφασης β) ί .......]
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [ ................ ]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
α)

Ημερομηνία

της

καταδικαστικής

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

απόφαση:
Σε

περίπτωση

[ ..... Η .... ][ .... 11.... I19
καταδικαστικής

απόφασης,

ο [] Ναι [] Όχι

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού

λόγου αποκλεισμού

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
16

17
18
19

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 73 )
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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(«αυτοκάθαρση»)20;

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που

[....... ]

λήφθηκαν21:

20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ'
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής

Απάντηση:

ασφάλισης:
1) 0 οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει

1) Ναι [] Όχι

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης", στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[ ..... ]·

α)[ ...... ]'

β)[...... 1

β)[ ...... ]

γ.1)[]Ναι []Όχι

γ.1) [] Ναι []Όχι

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και

-[]Ναι[]Όχι

-[] Ναι []Όχι

δεσμευτική;

-Γ 1·

-Γ 1·

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή

ι ...... I

ι ...... I

έκδοσης απόφασης

-[ ........ Ι"

"[........ ]·

ν·2)[ ]·

Υ-2)[ ]·
δ) [] Ναι [] Όχι

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους

δ) [] Ναι Π Όχι
Εάν ναι, να

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

αναφερθούν

αναφερθούν

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά

λεπτομερείς

λεπτομερείς

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των

πληροφορίες

πληροφορίες

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό

[ ....... 1

ιι

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) 0 οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις

διακανονισμό για την καταβολή τους

;23

Εάν ναι, να

ι ..... 1

22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και
την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έννοαώα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):24
[ ...... ][■ ... )[■ ... ]

ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες

σχετικά

με πιθανή

Απάντηση:

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
0 οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει

Π Ναι [] Όχι

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου25;

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

Π Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: [......................... ]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε
από

τις ακόλουθες καταστάσεις26:

Π Ναι [] Όχι
-[ ............................ 1
-[ ............................ 1

α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)

αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,

ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο

ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 26. Η απόδοση όρων είναι
σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής

εγγράφων): [ ..........// .....//. ... ]

του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις

περιστάσεις27

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

[] Ναι [] Οχι

πληροφορίες:
[ ........................... ]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[.................. ]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

[] Ναι [] Οχι

πληροφορίες:

[ ................ ]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν

λήφθηκαν:
[....... ]
[] Ναι [] Όχι

σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της συμμετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

27 Άρθρο 73 παρ. 5.
28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29 Οπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
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πληροφορίες:

[ .............. ]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο [] Ναι [] Όχι
αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας [ .......................... ]
σύναψης της σύμβασης30;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης

[] Ναι [] Όχι

δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα

φορέα

ή

προηγούμενης

σύμβασης

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία

της

προηγούμενης

σύμβασης

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[ ....................... ]

, Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[ ....... ]
[] Ναι [] Όχι

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με

30 Πρβλ άρθρο 48.
31 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα

φορέα,

να αποκτήσει

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

56

19PROC004422013 2019-02-06

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση

μετοχών

εταιρειών

που Απάντηση:

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν.
3310/200532:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[) Ναι []Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [. ......... ][. ..... ][. ..... ]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι 1] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:

1 ......... 7

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα

α

ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας

δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή
ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του
Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV:
Εκπλήρωση

όλων

των

απαιτούμενων Απάντηση

κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες ιιόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) 0 οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα

Απάντηση
(...)

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

εγκατάστασης33; του:

Ι...... Π ... Η ... ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει
[·..] [] Ναι []Όχι
τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
χώρα εγκατάστασής του
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [. ......... ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
ι......Η- .. 1
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:

αναφέρετε:

33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Απάντηση:

Ια) 0 («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών

έτος: [ ........ ] κύκλος εργασιών:[.......... ][...]νόμισμα

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην έτος: [ ........ ] κύκλος εργασιών:[.......... ][...]νόμισμα
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :

και/ή,
1β) 0 μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι
ο εξής Μ:

έτος: [ ........ ] κύκλος εργασιών:[.......... ][...]νόμισμα
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[ ....... ]-[ ..... ][.··]νόμισμα
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[■ ...Π- .... Π- ... 1

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
2α) 0 ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του

έτος: [ ........ ] κύκλος εργασιών:[.......... ][...]νόμισμα

οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα
έτος: [ ........ ] κύκλος εργασιών:[.......... ][...]νόμισμα
που καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο

έτος: [ ........ ] κύκλος εργασιών:[.......... ][...]νόμισμα
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

εξής:

[ ....... ]-[ ..... ][.··]νόμισμα

και/ή,
2β) 0 μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξής35:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

Ι .......Π- .... Π- ... ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

34

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
35 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
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3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον [.......................................... ]
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες
για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε
την

ημερομηνία

που

ιδρύθηκε

ή

άρχισε

τις

δράστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες36 (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία
που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην μεταξύ χ και γ37 -και η αντίστοιχη αξία)
πρόσκληση ή στα

έγγραφα

της

σύμβασης,

ο (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[ ...... ][■ .. ][■ .. ]

των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη [ ....... ][...]νόμισμα
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[....... ][■ ... ][■ ... )

αναφέρετε:
ή [.................. ]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[....... ][■ ... ][■ ... )
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο
6)

Όσον

αφορά

τις

λοιπές

οικονομικές

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες ιιόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ια) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:

Απάντηση:

έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:

[.··]

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή Έργα: [ .........1
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[■ ....Π-... Π- .. ]
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
αναφοράς39,

ο της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες [ ...............]

κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους
που έχει προσδιοριστεί:

Περινραφή

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε
τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες
δημόσιους ή ιδιωτικούς40:
2) 0 οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το

[................................................... 1

ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες

τεχνικές υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται
στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
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έλεγχο της ποιότητας:

[ ...... ]

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) 0 οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο [ ...... ]

τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα
μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα
μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) 0 οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα [ ........... ]
ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας

εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 9α [] Ναι [] Όχι
παρασχεθούν ή, κατ' εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
0 οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια

ελέγχων42 όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή
τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και
τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας;
τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
6)

Οι

ακόλουθοι

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)1 ........................................... ]

β)[......... 1
7) 0 οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει [ ...... ]
τα

ακόλουθα μέτρα

42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματος της
από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών.

62

19PROC004422013 2019-02-06

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση
της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό Έτος,
του

οικονομικού

φορέα

και

ο

αριθμός

των

μέσο

ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:

[......... ], [ ........ ]

διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη

[......... ], [ ........ ]

ήταν τα εξής:

[......... ], [ ........ ]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:

[......... ], [ ........ ]
[......... ], [ ........ ]
[......... ], [ ........ ]
9) 0 οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεση του τα [ ....... ]

μηχανήματα, εγκαταστάσεις και
τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:
ακόλουθα

10) 0 οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει [ ............ ]

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 43 το
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
0 οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα
δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων

[] Ναι [] Όχι [] Ναι [] Όχι

που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει εγγράφων): [ ......... //....../ / ..../
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει

[] Ναι [] Όχι

43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω
τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II,
ενότητα Γ ανωτέρω.
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τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα

των προϊόντων,

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:

[..................................................... ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [. .........// ...../ / ... ]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες ιιόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας
και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα Απάντηση:
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός

φορέας

συμμορφώνεται

με

τα

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης

της

προσβασιμότητας

για

άτομα με ειδικές ανάγκες;

() Ναι []'Όχι

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν
όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[........... 1 [ ......... 1
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [. ......... ][. ..... ][. ..... /
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας

να

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός

φορέας

συμμορφώνεται

με

τα

συστήματα
ή
πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια
απαιτούμενα

Π Ναι [] Όχι

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν
αφορά τα συστήματα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
όσον

ή

πρότυπα

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[........... 1 [ ......... 1
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [. ......... ][. ..... ][. ..... ]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από
απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον
συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες σε διαπραγμάτευση. διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού

Απάντηση:

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις [....]
[] Ναι [] Όχι45
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
τον ακόλουθο τρόπο:
εγγράφων): [ .............. ][........ / .......... V46
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει
τα απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται
ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το καθένα:

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I - IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
0 κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται47, εκτός εάν:
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας
με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν43.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεση μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [. ..................... ]
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47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
{διαδικτυακή

διεύθυνση,

αρχή

ή

φορέα

έκδοσης,

επακριβή

στοιχεία

αναφοράς

των

εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα
να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

Σελίδα 68 από 100

19PROC004422013 2019-02-06
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ορεστιάδα 31.01.2019

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αρ.Μελέτης: 8/2019

Τίτλος: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».
Προϋπολογισμός : 73.990,80 €

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
CPV: 44613700-7 Απορριμματοφόροι Κάδοι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ορεστιάδα

31.01.2019

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αρ.Μελέτης:

08/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για την προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων
με πλαστικό καπάκι και ποδομοχλό χωρητικότητας 1.100 λίτρων και πλαστικών κάδων με
πλαστικό καπάκι και ποδομοχλό χωρητικότητας 240 λίτρων.
Οι κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει να πληρούν τις Εθνικές και τις Ευρωπαϊκές
Προδιαγραφές και θα διατεθούν για να καλύψουν πάγιες ανάγκες του Καλλικρατικού
Δήμου μας, στον τομέα Καθαριότητας, δηλαδή, στην ΔΕ Ορεστιάδας, ΔΕ Βύσσας, ΔΕ
Κυπρίνου και ΔΕ Τριγώνου.
Η παρούσα προμήθεια θα εκτελεστεί με συνοπτικό διαγωνισμό, από το ελεύθερο εμπόριο
με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.
Η ανωτέρω προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στη
διακήρυξη.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 73.990,80 ευρώ με
Φ.Π.Α και η προμήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α 02.20.7135.01 προϋπολογισμού εξόδων 2019.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Γκιοκολίδης Πρόδρομος
Προϊστάμενος Τμήματος
Αποκομιδής Απορριμμάτων
& Ανακύκλωσης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μητούση Ζαφειρώ
Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος Καθαριότητας
& Πρασίνου
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γενικά Στοιχεία
Οι κάδοι πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο τα παρακάτω στοιχεία:
• Ονομασία της κατασκευάστριας εταιρείας,
• Σήμανση CE,
• Μήνας και έτος παραγωγής,
• Το πρότυπο EN840,
• Χωρητικότητα του κάδου,
• Μέγιστο συνολικό βάρος του κάδου
• Αριθμός σειράς
Πρόσθετα χαρακτηριστικά
β) Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας µε ευμεγέθη γράμματα
«ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ» (με ανάγλυφη ή
ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση ή pvc) στο μπροστινό τμήμα του κάδου.
Τεχνικές Απαιτήσεις
Α. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 1100LT ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις του
Δήμου Ορεστιάδας για την προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό
καπάκι και ποδομοχλό χωρητικότητας 1.100 lt, οι οποίες έχουν καθοριστεί από την
Τεχνική
Διεύθυνση
της
Γενικής
Γραμματείας
Εμπορίου
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Ενιαίες
Προδιαγραφές, 2014).
Α/Α

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.1

Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και

ΝΑΙ

πρόσφατης κατασκευής του τελευταίου δωδεκαμήνου.
1.2

Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών,

ΝΑΙ

εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων.
1.3

Κατασκευή

σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ΕΝ

840:2012 ή νεότερη

ΝΑΙ

ισχύουσα έκδοση της ( συμμόρφωσης με απαιτήσεις διαστάσεων και
σχεδιασμού/τεχνικά χαρακτηριστικά, απαιτήσεις επιδόσεων και μεθόδων
δοκιμής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής). Να υποβληθεί με την
τεχνική προσφορά η σχετική πιστοποίηση.
1.4

Μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και αναφλέξεις/πυρπολήσεις.

ΝΑΙ

1.5

Δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

ΝΑΙ

1.6

Να υποβληθούν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίες),

ΝΑΙ

στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση, ή στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι
εφικτό, των προσφερόμενων κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτών.
2

ΚΑΔΟΣ

2.1

Χωρητικότητα σε απορρίμματα

≥1045 LT

2.2

Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να μην καταστρέφονται εύκολα από

ΝΑΙ

μηχανικές καταπονήσεις ή/και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς
φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα.
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2.3

ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ

2.3.1

Το κυρίως σώμα των κάδων (συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα) να είναι

ΝΑΙ

από υψηλής ποιότητας χαλυβδόφυλλα ή αλουμμινόφυλλα και να φέρει
ειδικές ενισχύσεις / πρεσαριστές νευρώσεις, ώστε να αποφεύγεται η
παραμόρφωση των τοιχωμάτων του κατά τη χρήση. Να υποβληθεί βεβαίωση
κατασκευαστή για τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων (π.χ.
Χάλυβας τύπου StXX), και να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες
των υλικών: όριο θραύσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε
διάβρωση.
2.3.2

Να έχουν κωνική μορφή (σχήμα κόλουρης πυραμίδας), με προς τα άνω

ΝΑΙ

συνεχώς αυξανόμενη διατομή , που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή
σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής τους , καθώς και την πλήρη και
εύκολη εκκένωσή τους από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την
ανατροπή τους από τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των
απορριμματοφόρων οχημάτων.
2.3.3

Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωμένου χείλους, για την

ΝΑΙ

αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων.
2.3.4

Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος πρέπει να τερματίζει σε

ΝΑΙ

κατάλληλο διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο, τύπου Π, με
στρογγυλεμένες γωνίες.
2.3.5

Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμα πάχους σώματος

πάχος σώματος

≥1,25 mm, πάχος πυθμένα ≥ 1,50 mm

≥1,25 mm
πάχος πυθμένα ≥
1,50 mm

2.3.6

Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι με πρόσθετη θερμή επιψευδαργύρωση

ΝΑΙ

ISO 1461(ή ισοδύναμο), μετά την πλήρη συγκόλληση και ενσωμάτωση όλων
των μεταλλικών μερών (για αντιδιαβρωτική προστασία και λεία όσο το
δυνατόν επιφάνεια), σε πλήρες μπάνιο εγγυημένης καθαρότητας 99,95% σε
ακατέργαστο ψευδάργυρο.
2.3.7

Να αναφερθεί το πάχος γαλβανίσματος, το οποίο δεν πρέπει να είναι

ΝΑΙ

μικρότερο των εβδομήντα μικρών (70μm) ή 500gr/m2 σε οποιαδήποτε
σημείο του κάδου.
2.3.8

Να έχει ισχυρό/ά τοίχωμα/τοιχώματα κατάλληλα ενισχυμένο/α κατά το

ΝΑΙ

μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου.
2.3.9

Οι συγκολλήσεις των χαλυβδοελασμάτων να είναι συνεχείς και στεγανές.

ΝΑΙ

2.3.10

Να εξασφαλίζεται η επίτευξη ισχυρής αντοχής του κάδου και των

ΝΑΙ

συγκολλήσεων σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε ακραίες καιρικές
συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λ.π) και σε υπεριώδη ακτινοβολία(UV).
2.3.11

Το σώμα είναι κατάλληλα ενισχυμένο στις γωνίες για προστασία από την
πρόσκρουση με τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των
απορριμματοφόρων οχημάτων και προστασία από προσκρούσεις σε οχήματα.
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2.3.12

Κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέρβας μήκους 40cm σε κάθε

ΝΑΙ

γωνία περιμετρικά του κάδου ή τοποθέτηση αντανακλαστικών πρισματικών
στοιχείων (συμβατά με αυτά που τοποθετούνται στα στηθαία ασφάλειας),
ακρυλικού υλικού, κόκκινου χρώματος, ορθογωνικής διατομής σταθερά
στερεωμένων στο σώμα του κάδου (έτσι ώστε να είναι ορατός τη νύχτα).
2.3.13

Στον πυθμένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή αποχέτευσης,

ΝΑΙ

διαμέτρου τουλάχιστον Φ60 χιλιοστών, για την άνετη εκροή υγρών, κατά το
πλύσιμο των κάδων.
2.3.14

Η οπή αποχέτευσης να κλείνει με πώμα ώστε εύχρηστα και με απλή στρέψη

ΝΑΙ

να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθμένα, αποτρέποντας
υγρά απορριμμάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο.
2.3.15

Ικανός αριθμός χαλύβδινων, στιβαρής κατασκευής χειρολαβών για τον άνετο

≥ 4.

και ασφαλή χειρισμό του κάδου. Να είναι δυνατή η αντικατάστασή τους σε
περίπτωση φθοράς
2.3.16

Βαφή των εξωτερικών τοιχωμάτων του σώματος σε χρώμα ασημί (φυσική

ΝΑΙ

όψη γαλβανίσματος).
2.3.17

Στην πρόσοψη να υπάρχει μία ενιαία, λεία και ανθεκτική επιφάνεια επαρκούς

ΝΑΙ

εμβαδού κατάλληλη για την τοποθέτηση μηνυμάτων, λογοτύπων και
στοιχείων ιδιοκτησίας.
2.3.18

Να υπάρχει μεταλλική πινακίδα ή αυτοκόλλητο PVC τοποθετημένο πάνω

ΝΑΙ

στον κάδο όπου θα αναφέρονται ο οίκος κατασκευής, η ημερομηνία και ο
αύξοντας αριθμός κατασκευής, νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος, το
ωφέλιμο φορτίο κάδου εκφρασμένο σε kg, τον ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο
σε lt καθώς και τα στοιχεία του Αγοραστή (σε συμφωνία με το EN 840).
2.3.19

Nα υπάρχει μεταλλικός στιβαρός ποδομοχλός ικανού μήκους και κατάλληλης

ΝΑΙ

απόστασης από το έδαφος για το εύκολο άνοιγμα του καπακιού με το πόδι
χωρίς την παρεμβολή χεριών (είτε ο κάδος βρίσκεται πάνω, είτε κάτω από το
πεζοδρόμιο).
2.3.20

Ευκολία στο πλύσιμο για καλύτερη υγιεινή (να γίνει σχετική αναφορά).

2.4

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΔΟΥ

2.4.1

Για την ανύψωση και ανατροπή τους οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν στα

ΝΑΙ

2

πλευρικά τοιχώματα δύο ισχυρούς μεταλλικούς πείρους ανάρτησης από
σωλήνα

βαρέως

τύπου,

διαμέτρου

Φ

40

+/-2

χιλιοστών,

πάχους

τουλάχιστον 4 χιλιοστών και μήκους 50 χιλιοστών, πρόσθετες ειδικές
χειρολαβές ανάρτησης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 840 στη νεότερη
έκδοση του.
2.4.2

Έκαστος πείρος να είναι κατάλληλος για ανύψωση και περιστροφή φορτίου
(kg).
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2.4.3

Να

είναι

δυνατή

η

αντικατάσταση

των

πείρων

ανάρτησης,

χωρίς

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

συγκόλληση.
2.4.4

Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή με ανυψωτικό

ΝΑΙ

μηχανισμό τύπου χτένας και τύπου βραχιόνων (περιστροφέα). Επιθυμητή η
ύπαρξη και συστήματος τύπου χειρολαβής.
2.5

ΤΡΟΧΟΙ

2.5.1

Τέσσερις αθόρυβοι τροχοί από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου≥200mm και με

ΝΑΙ

ικανότητα περιστροφής 360 μοίρες με μεταλλική ζάντα.
2.5.2

Βαρέως τύπου τροχοί με αντοχή φορτίου ο καθένας (kg).

≥ 200

2.5.3

Κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες

ΝΑΙ

κονσόλες ανάρτησης και η ενσωμάτωση να επιτυγχάνεται με τέσσερις (4)
κοχλίες με τα αντίστοιχα περικόχλια ασφαλείας.
2.5.4

Ύπαρξη ποδόφρενου στους δύο μπροστινούς τροχούς για την εύκολη

ΝΑΙ

ακινητοποίηση του κάδου.
2.6

Οι

διαστάσεις

των

κάδων

να

είναι

κατάλληλες

για

μηχανική

ΝΑΙ

αυτοματοποιημένη αποκομιδή απορριμμάτων για όλους τους τύπους των
απορριμματοφόρων οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων).
2.7

Να

υπάρχουν

ευανάγνωστα

πάνω

στους

τροχούς

στοιχεία

του

ΝΑΙ

3

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ

3.1

Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι, με διπλό τοίχωμα, πάχους≥2,5mm,

ΝΑΙ

κατασκευαστικού οίκους τους.

που του προσδίδει ανθεκτικότητα.
3.2

Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδείς νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της

ΝΑΙ

βροχής, καθώς και για μεγαλύτερη αντοχή.
3.3

Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο.

ΝΑΙ

3.4

Χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα.

≥2

3.5

Ο τρόπος κατασκευής του πρέπει να του παρέχει τη δυνατότητα να έχει

ΝΑΙ

ελαστική παραμόρφωση, να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό,
βροχή κ.λπ.), σε υγρά και οξέα απορριμμάτων και να μην επηρεάζεται από
υπεριώδη ακτινοβολία.
3.6

Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων πρέπει να γίνεται με τέτοιο

ΝΑΙ

τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από
μηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως ανοικτό.
3.7

Κατά την ανατροπή του κάδου για την εκκένωσή του στο απορριμματοφόρο
όχημα το άνοιγμα του καπακιού πρέπει να επιτυγχάνεται αυτόματα με το
βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή του στο έδαφος πρέπει να επιστρέφει
στην αρχική του θέση.
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3.8

Να

είναι

δυνατή

η

αντικατάσταση

των

μεντεσέδων

σύνδεσης

του

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

σκέπαστρου/ καπακιού με το κυρίως σώμα του κάδου.
3.9

Το χρώμα του καπακιού πρέπει να είναι τύπου RAL

ΝΑΙ

3.10

Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί

ΝΑΙ

στην α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί.
3.11

Ερμητικό κλείσιμο, προς αποφυγή διαρροής οσμών στο περιβάλλον και για

ΝΑΙ

προστασία των χεριών, καθώς και για να μην εισέρχονται τα νερά της
βροχής ή τρωκτικά ή έντομα.
3.12

Θα

πρέπει

στο

καπάκι

να

υπάρχουν

ευανάγνωστα

τα

στοιχεία

του

ΝΑΙ

κατασκευαστικού οίκου του.
4

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

4.1

Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του
εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευμένα από μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά το νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

4.1.1

O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001

ΝΑΙ

ή ισοδύναμο αυτού και αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τμήματα του
κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί μέρους τμημάτων, όπως
το μεταλλικό σώμα, το καπάκι και οι τροχοί, να είναι πιστοποιημένος και
αυτός
4.1.2

κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού.

Να αναφερθεί το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που

τηρεί

και

ΝΑΙ

εφαρμόζει ο κύριος κατασκευαστής του κάδου (ενδεικτικά, μη πιστοποιημένο
Σύστημα ή ανεπτυγμένη σχετική διαδικασία εντός του ISO 9001 ή ISO
14001 ή EMAS κτλ.).

Να δοθεί αντίγραφο της σχετικής πιστοποίησης ή

σχετικό τεκμηριωτικό υλικό σε περίπτωση μη πιστοποιημένου Συστήματος.
4.1.3

Πιστοποιητικά ποιότητας ηλεκτροσυγκολλητών.

ΝΑΙ

4.1.4

Να δοθεί πιστοποιητικό επιθεώρησης πρόσφυσης στρώματος ψευδαργύρου

ΝΑΙ

που να καλύπτει τις προδιαγραφές ISO 1461, ASTM A-123, ASTM 153, DIN
50928, BS729 όπως ισχύουν (ή ισοδύναμα αυτών).
4.1.5

Πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι σύμφωνοι με τον κανονισμό προστασίας

ΝΑΙ

θορύβου ΕΚ/2000/14.
4.1.6

Να δοθούν επιπλέον πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου των κάδων πέρα
των

ανωτέρω

και

της

πιστοποίησης

EN840-2/5/6

με

τις

ΝΑΙ

εκθέσεις

επιθεώρησης και σήματος ασφαλείας CE κατασκευαστού.
5

ΒΑΡΗ

5.1

Βάρος κενού πλήρως συγκροτημένου κάδου (kg)

≤ 145 Kg

5.2

Ωφέλιμο φορτίο κάδου (kg)

≥ 440 Kg
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6

ΔΕΙΓΜΑ

6.1

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα

ΝΑΙ

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 να διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα των προσφερόμενων κάδων.
7

ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

7.1

Ο

Προμηθευτής

υποχρεούται

να

δηλώσει

εγγράφως,

καταθέτοντας

ΝΑΙ

υπεύθυνη δήλωση, ότι παρέχει τις παρακάτω περιγραφόμενες εγγυήσεις (ως
χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής των κάδων)
7.1.1

Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (η εγγύηση να είναι
ανεξάρτητη

≥ 2 έτη

από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση

και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη
οφειλόμενης σε κακό χειρισμό)
7.1.2

Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του

ΝΑΙ

Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του
Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον Προμηθευτή
7.1.3

Εγγύηση κατασκευής ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις ή βεβαιώσεις από

≥ 10 έτη

βασικούς κατασκευαστές ή τον Προμηθευτή) και διάρκεια (σε έτη) που
δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών
στον Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή)
7.1.4

Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη
δήλωση από τον

7.1.5

≤ 10 ημέρες

Προμηθευτή) (σε ημέρες

Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης/αποκατάστασης και η έντεχνη

ΝΑΙ

αποκατάσταση βλαβών να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης
7.1.6

Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή

ΝΑΙ

ισοδύναμο αυτού και στην τεχνική προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο
πιστοποιητικό.
7.2

Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ένα εικονογραφημένο, το δυνατόν,
τιμοκατάλογο

ανταλλακτικών

σε

έντυπη

και

ηλεκτρονική

μορφή.

ΝΑΙ

Ο

τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέου.
7.3

Να δοθεί έγγραφη δέσμευση έκπτωσης στον παραπάνω τιμοκατάλογο

8

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

8.1

Χρόνος παράδοσης, σύμφωνα με την διακήρυξη.

≤ 30 ημέρες

8.2

Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα

ΝΑΙ

να βαρύνουν τον προμηθευτή.

Σελίδα 76 από 100

≥ 20 %

19PROC004422013 2019-02-06
Β. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 240 lt
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις του
Δήμου Ορεστιάδας για την
προμήθεια
πλαστικών κάδων με πλαστικό καπάκι και
ποδομοχλό χωρητικότητας 240 lit, οι οποίες έχουν καθοριστεί από την Τεχνική
Διεύθυνση
της
Γενικής
Γραμματείας
Εμπορίου
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Ενιαίες Προδιαγραφές, 2014).
Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές (να
παραπέμπουν σε συγκεκριμένες παραγράφους των πρωτοτύπων τεχνικών φυλλαδίων όπου
είναι δυνατό).
Α/Α

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.1

Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και

ΝΑΙ

πρόσφατης κατασκευής του τελευταίου δωδεκαμήνου.
1.2

Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών,

ΝΑΙ

εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων.
1.3

Κατασκευή σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ΕΝ 840:2012 ή νεότερη ισχύουσα

ΝΑΙ

έκδοση της ( συμμόρφωσης με απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασμού/τεχνικά
χαρακτηριστικά, απαιτήσεις επιδόσεων και μεθόδων δοκιμής και απαιτήσεις
ασφάλειας και υγιεινής). Να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά η σχετική
πιστοποίηση.
1.4

Μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και αναφλέξεις/πυρπολήσεις.

ΝΑΙ

1.5

Δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

ΝΑΙ

1.6

Να υποβληθούν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίες),

ΝΑΙ

στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση , ή στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι
εφικτό,

των

προσφερόμενων

κάδων,

όπου

να

φαίνονται

τα

τεχνικά

χαρακτηριστικά αυτών.
2

ΚΑΔΟΣ

2.1

Χωρητικότητα σε απορρίμματα

≥ 225 lit

2.2

Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να μην καταστρέφονται εύκολα από

ΝΑΙ

μηχανικές καταπονήσεις ή/και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά,
σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα.
2.3

ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ

2.3.1

Το κυρίως σώμα των κάδων (συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα) να είναι

ΝΑΙ

ειδικά ενισχυμένο ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά
τη χρήση αυτού.
2.3.2

Να έχουν μορφή που να διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι

ΝΑΙ

τυχόν ανατροπή τους, καθώς και την πλήρη εκκένωση του από τα απορρίμματα
με ολίσθηση, κατά την ανατροπή του από μηχανισμό ανύψωσης.
2.3.3

Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωμένου χείλους, για την
αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων.
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2.3.4

Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος πρέπει να τερματίζει σε

ΝΑΙ

κατάλληλο διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο με στρογγυλεμένες γωνίες.
2.3.5

Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πρωτογενές

ΝΑΙ

πολυαιθυλένιο πάχους τουλάχιστον 3 mm το σώμα και 4 mm ο πυθμένας. Να
υποβληθεί βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη, των τύπο των υλικών
κατασκευής ων κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες
υλικών: όριο θραύσης σε εκφυλισμό, σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση.
2.3.6

Να έχει ισχυρά τοιχώματα κατάλληλα ενισχυμένα κατά το μήκος της εμπρός

ΝΑΙ

πλευράς του κάδου.
2.3.7

Να αναφερθεί πως επιτυγχάνεται η ισχυρή αντοχή του κάδου σε υγρά και οξέα

ΝΑΙ

απορριμμάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή, κλπ.) και σε
υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και το πως ο τρόπος κατασκευής του παρέχει τη
δυνατότητα ελαστικής παραμόρφωσης.
2.3.8

Το σώμα είναι κατάλληλα ενισχυμένο στις γωνίες για προστασία από την

ΝΑΙ

πρόσκρουση με τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των
απορριμματοφόρων οχημάτων και προστασία από προσκρούσεις σε οχήματα.
2.3.9

Κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέρβας μήκους 40cm σε κάθε γωνία

ΝΑΙ

περιμετρικά του κάδου (έτσι ώστε να είναι ορατός τη νύχτα).
2.3.10

Ικανός αριθμός χειρολαβών για τον άνετο και ασφαλή χειρισμό του κάδου.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

2.3.11

Βαφή του σώματος σε χρώμα πράσινο.

ΝΑΙ

2.3.12

Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί
στην πρώτη ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί.

2.3.13

Στην πρόσοψη να υπάρχει μία ενιαία, λεία και ανθεκτική επιφάνεια επαρκούς

ΝΑΙ

εμβαδού κατάλληλη για την τοποθέτηση μηνυμάτων, λογοτύπων και στοιχείων
ιδιοκτησίας.
2.3.14

Να υπάρχει αυτοκόλλητο PVC τοποθετημένο πάνω στον κάδο όπου θα

ΝΑΙ

αναφέρονται ο οίκος κατασκευής, η ημερομηνία και ο αύξον αριθμός
κατασκευής, νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος, το ωφέλιμο φορτίο κάδου
εκφρασμένο σε kg, τον ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο σε lt καθώς και τα στοιχεία
του Αγοραστή (σε συμφωνία με το EN 840).
2.3.16

Ευκολία στο πλύσιμο για καλύτερη υγιεινή (να γίνει σχετική αναφορά).

2.4

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΔΟΥ

2.4.1

Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή με ανυψωτικό
μηχανισμό

τύπου

χτένας.

Επιθυμητή

η

ύπαρξη

και

συστήματος

ΝΑΙ

ΝΑΙ

τύπου

χειρολαβής.
2.5

ΤΡΟΧΟΙ

2.5.1

Δύο αθόρυβοι τροχοί από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου≥200mm και με

ΝΑΙ

ικανότητα περιστροφής 360 μοίρες με μεταλλική ζάντα.
2.5.2

Βαρέως τύπου τροχοί με αντοχή φορτίου ο καθένας (kg)

≥ 100

2.6

Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για μηχανική αυτοματοποιημένη

ΝΑΙ

αποκομιδή απορριμμάτων για όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων
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οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων).
2.7

Να

υπάρχουν

ευανάγνωστα

πάνω

στους

τροχούς

στοιχεία

του

ΝΑΙ

3

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ

3.1

Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι, με μονό ή διπλό τοίχωμα, κατάλληλου

ΝΑΙ

κατασκευαστικού οίκους τους.

πάχους που του προσδίδει ανθεκτικότητα.
3.2

Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδείς νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της

ΝΑΙ

βροχής, καθώς και για μεγαλύτερη αντοχή.
3.3

Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο.

ΝΑΙ

3.4

Χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα.

≥2

3.5

Να αναφερθεί πως επιτυγχάνεται η ισχυρή αντοχή σε υγρά και οξέα

ΝΑΙ

απορριμμάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή, κλπ.) και σε
υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και το πως ο τρόπος κατασκευής του παρέχει τη
δυνατότητα ελαστικής παραμόρφωσης.
3.6

Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων πρέπει να γίνεται με τέτοιο

ΝΑΙ

τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές
καταπονήσεις έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως ανοικτό.
3.7

Να ανοίγει πλήρως το καπάκι, ώστε να διευκολύνεται η εκκένωση του κάδου

ΝΑΙ

στο απορριμματοφόρο όχημα. Το άνοιγμα και κλείσιμο του καπακιού να είναι
εύκολο και απλό, δίχως να απαιτείται άσκηση μεγάλης σωματικής δύναμης.
3.8

Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των μεντεσέδων σύνδεσης του σκέπαστρου/

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

καπακιού με το κυρίως σώμα του κάδου.
3.9

Το χρώμα του καπακιού πρέπει να είναι σε χρώμα πράσινο.

ΝΑΙ

3.10

Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί

ΝΑΙ

στην α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί.
3.11

Ερμητικό κλείσιμο, προς αποφυγή διαρροής οσμών στο περιβάλλον και για

ΝΑΙ

προστασία των χεριών, καθώς και για να μην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή
τρωκτικά ή έντομα.
3.12

Θα

πρέπει

στο

καπάκι

να

υπάρχουν

ευανάγνωστα

τα

στοιχεία

του

ΝΑΙ

κατασκευαστικού οίκου του και το έτος κατασκευής.
4

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

4.1

Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του
εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευμένα από μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά το νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

4.1.1

O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή

ΝΑΙ

ισοδύναμο αυτού και αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου,
πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί μέρους τμημάτων, όπως το σώμα,
το καπάκι και οι τροχοί, να είναι πιστοποιημένος και αυτός κατά ISO 9001 ή
ισοδύναμο αυτού.
4.1.2

Να

αναφερθεί

το

Σύστημα

Περιβαλλοντικής

Διαχείρισης

που

τηρεί

και

εφαρμόζει ο κύριος κατασκευαστής του κάδου (ενδεικτικά, μη πιστοποιημένο
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Σύστημα ή ανεπτυγμένη σχετική διαδικασία εντός του ISO 9001 ή ISO 14001 ή
EMAS κτλ.).

Να δοθεί αντίγραφο της σχετικής πιστοποίησης ή σχετικό

τεκμηριωτικό υλικό σε περίπτωση μη πιστοποιημένου Συστήματος.
4.1.3

Πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι σύμφωνοι με τον κανονισμό προστασίας

ΝΑΙ

θορύβου ΕΚ/2000/14.
4.1.4

Να δοθούν επιπλέον πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου των κάδων πέρα των

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

ανωτέρω και της πιστοποίησης EN840-2/5/6 με τις εκθέσεις επιθεώρησης και
σήματος ασφαλείας CE κατασκευαστού.
5

ΒΑΡΗ

5.1

Βάρος κενού πλήρως συγκροτημένου κάδου

≤ 20 Kg

5.2

Ωφέλιμο φορτίο κάδου

≥ 80 Kg

6

ΔΕΙΓΜΑ

6.1

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα

ΝΑΙ

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 να διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα των προσφερόμενων κάδων.
7

ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

7.1

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, καταθέτωντας υπεύθυνη

ΝΑΙ

δήλωση, ότι παρέχει τις παρακάτω περιγραφόμενες εγγυήσεις (ως χρόνος
έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής των κάδων).
7.1.1

Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (η εγγύηση να είναι

≥ 2 έτη

ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και
να

καλύπτει,

χωρίς

καμία

επιπλέον

επιβάρυνση

της

υπηρεσίας,

την

αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη
οφειλόμενης σε κακό χειρισμό).
7.1.2

Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του
Αγοραστή,

ή

εάν

αυτό

δεν

είναι

δυνατό

σε

κεντρικό

συνεργείο

ΝΑΙ

του

Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον Προμηθευτή.
7.1.3

Εγγύηση κατασκευής ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις ή βεβαιώσεις από

≥ 10 έτη

βασικούς κατασκευαστές ή τον Προμηθευτή) και διάρκεια (σε έτη) που
δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών
στον Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή).
7.1.4

Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη
δήλωση από τον

7.1.5

≤ 10 ημέρες

Προμηθευτή) (σε ημέρες).

Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης/αποκατάστασης και η έντεχνη

ΝΑΙ

αποκατάσταση βλαβών να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών
από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης
7.1.6

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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7.2

Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ένα
τιμοκατάλογο

ανταλλακτικών

σε

εικονογραφημένο, το δυνατόν,

έντυπη

και

ηλεκτρονική

μορφή.

ΝΑΙ

Ο

τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέου.
7.3

Να δοθεί έγγραφη δέσμευση έκπτωσης στον παραπάνω τιμοκατάλογο

≥ 20 %

8

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

8.1

Χρόνος παράδοσης, σύμφωνα με την διακήρυξη.

≤ 60 ημέρες

8.2

Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα

ΝΑΙ

να βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Γκιοκολίδης Πρόδρομος
Προϊστάμενος Τμήματος
Αποκομιδής Απορριμμάτων
& Ανακύκλωσης

Μητούση Ζαφειρώ
Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος Καθαριότητας
& Πρασίνου
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ
1

2

Μεταλλικός κάδος
απορριμμάτων 1100 lit με
πλαστικό καπάκι.
Πλαστικός κάδος
απορριμμάτων 240 lit με
πλαστικό καπάκι.

ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α 24% ΣΥΝΟΛΟ

270,00

215

58.050,00

13.932,00

71.982,00

60,00

27

1.620,00

388,80

2.008,80

59.670,00

14.320,80

73.990,80

ΣΥΝΟΛΟ

Το κόστος της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.7135.01 προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2019, από Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών (πρώην Σ.Α.Τ.Α)

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Γκιοκολίδης Πρόδρομος
Προϊστάμενος Τμήματος
Αποκομιδής Απορριμμάτων
& Ανακύκλωσης

Μητούση Ζαφειρώ
Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος Καθαριότητας
& Πρασίνου
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, Υ.Δ. κ.ά.) της τεχνικής
προσφοράς να είναι αριθμημένα και στη στήλη παραπομπή να αναγράφεται το είδος του
δικαιολογητικού που κατατίθεται αλλά και ο αριθμός του σύμφωνα με την αρίθμηση του
υποψηφίου αναδόχου.
Σε

περίπτωση

που

κατατεθεί

βεβαίωση

του

κατασκευαστή

που

συμπεριλαμβάνει

περισσότερες της μίας απαιτήσεις, να είναι ξεκάθαρα διατυπωμένες και αριθμημένες, με
αναφορά του αριθμού της απαίτησης πάνω στη βεβαίωση και αντίστοιχη αναφορά του
σημείου της βεβαίωσης στην στήλη παραπομπή της υποδείγματος τεχνικής προσφοράς.
Σε περίπτωση η παραπομπή αφορά το τεχνικό φυλλάδιο, αυτό να αναφέρεται σαφώς και να
αναφέρεται επίσης ο αριθμός της σελίδας του φυλλαδίου όπου αναφέρεται η κάθε απαίτηση.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ
Α/Α

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.1

Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι
απολύτως
καινούργιοι,
αμεταχείριστοι
και
πρόσφατης
κατασκευής
του
τελευταίου
δωδεκαμήνου.
Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για
ασφαλή
και
υγιεινή
απόθεση
οικιακών,
εμπορικών
και
βιομηχανικών απορριμμάτων.

1.2

1.3

1.4

1.5

Κατασκευή σύμφωνα με τη σειρά
προτύπων ΕΝ 840:2012 ή νεότερη
ισχύουσα
έκδοση
της
(συμμόρφωσης
με
απαιτήσεις
διαστάσεων και σχεδιασμού/τεχνικά
χαρακτηριστικά,
απαιτήσεις
επιδόσεων και μεθόδων δοκιμής και
απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής).
Μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς
και αναφλέξεις/πυρπολήσεις.

Δυνατότητα
ανακύκλωσης
του
κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής
του.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Υ.Δ.

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΕΝ 840:2012 ή
νεότερη ισχύουσα
έκδοση της

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
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1.6

Να υποβληθούν πρωτότυπα τεχνικά
φυλλάδια/prospectus
(όχι
φωτοτυπίες),
στην
Ελληνική
γλώσσα κατά προτίμηση, ή στην
Αγγλική όπου αυτό δεν είναι εφικτό,
των προσφερόμενων κάδων, όπου
να
φαίνονται
τα
τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτών.
ΚΑΔΟΣ
Χωρητικότητα σε απορρίμματα
≥1045 LT

Υ.Δ.
ΓΙΑ ΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

2.2

Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και
να μην καταστρέφονται εύκολα από
μηχανικές καταπονήσεις ή/και από
κακή χρήση και να δέχονται χωρίς
φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη
απορρίμματα.

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

2.3
2.3.1

ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ
Το κυρίως σώμα των κάδων
(συμπεριλαμβανομένου του
πυθμένα) να είναι από υψηλής
ποιότητας χαλυβδόφυλλα ή
αλουμμινόφυλλα και να φέρει
ειδικές ενισχύσεις / πρεσαριστές
νευρώσεις, ώστε να αποφεύγεται η
παραμόρφωση των τοιχωμάτων του
κατά τη χρήση. Να υποβληθεί
βεβαίωση κατασκευαστή για τον
τύπο των υλικών κατασκευής των
κάδων (π.χ. Χάλυβας τύπου StXX),
και να δηλωθούν τουλάχιστον οι
ακόλουθες ιδιότητες των υλικών:
όριο θραύσης σε εφελκυσμό,
σκληρότητα και αντοχή σε
διάβρωση.
Να έχουν κωνική μορφή (σχήμα
κόλουρης πυραμίδας), με προς τα
άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή ,
που να διασφαλίζει τη μέγιστη
δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν
ανατροπής τους , καθώς και την
πλήρη και εύκολη εκκένωσή τους
από τα απορρίμματα, με ολίσθηση,
κατά την ανατροπή τους από τους
μηχανισμούς ανύψωσης και
ανατροπής των απορριμματοφόρων
οχημάτων.
Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή
ειδικού υπερυψωμένου χείλους, για
την αποφυγή εισόδου νερών της
βροχής εντός των κάδων.

2
2.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

Το χείλος των κάδων περιμετρικά

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
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2.3.5

2.3.6

2.3.7

στο επάνω μέρος πρέπει να
τερματίζει σε κατάλληλο
διαμορφωμένο περιφερειακά
πλαίσιο, τύπου Π, με
στρογγυλεμένες γωνίες.
Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι
από χαλυβδοέλασμα πάχους
σώματος ≥1,25 mm, πάχος
πυθμένα ≥ 1,50 mm.
Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι
με πρόσθετη θερμή
επιψευδαργύρωση ISO 1461(ή
ισοδύναμο), μετά την πλήρη
συγκόλληση και ενσωμάτωση όλων
των μεταλλικών μερών (για
αντιδιαβρωτική προστασία και λεία
όσο το δυνατόν επιφάνεια), σε
πλήρες μπάνιο εγγυημένης
καθαρότητας 99,95% σε
ακατέργαστο ψευδάργυρο.
Να αναφερθεί το πάχος
γαλβανίσματος, το οποίο δεν πρέπει
να είναι μικρότερο των εβδομήντα
μικρών (70μm) ή 500gr/m2 σε
οποιαδήποτε σημείο του κάδου.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ISO 1461
(ή ισοδύναμο)

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

2.3.8

Να έχει ισχυρό/ά
τοίχωμα/τοιχώματα κατάλληλα
ενισχυμένο/α κατά το μήκος της
εμπρός πλευράς του κάδου.

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

2.3.9

Οι
συγκολλήσεις
χαλυβδοελασμάτων
να
συνεχείς και στεγανές.

2.3.10

Να εξασφαλίζεται η επίτευξη
ισχυρής αντοχής του κάδου και των
συγκολλήσεων σε υγρά και οξέα
απορριμμάτων, σε ακραίες καιρικές
συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λ.π) και
σε υπεριώδη ακτινοβολία(UV).

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

2.3.11

Το σώμα είναι κατάλληλα
ενισχυμένο στις γωνίες για
προστασία από την πρόσκρουση με
τους μηχανισμούς ανύψωσης και
ανατροπής των απορριμματοφόρων
οχημάτων και προστασία από
προσκρούσεις σε οχήματα.
Κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες
τύπου ζέρβας μήκους 40cm σε κάθε
γωνία περιμετρικά του κάδου ή

2.3.12

των
είναι

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
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2.3.13

2.3.14

2.3.15

2.3.16

τοποθέτηση αντανακλαστικών
πρισματικών στοιχείων (συμβατά με
αυτά που τοποθετούνται στα
στηθαία ασφάλειας), ακρυλικού
υλικού, κόκκινου χρώματος,
ορθογωνικής διατομής σταθερά
στερεωμένων στο σώμα του κάδου
(έτσι ώστε να είναι ορατός τη
νύχτα).
Στον πυθμένα των κάδων θα πρέπει
να προβλέπεται οπή αποχέτευσης,
διαμέτρου τουλάχιστον Φ60
χιλιοστών, για την άνετη εκροή
υγρών, κατά το πλύσιμο των
κάδων.
Η οπή αποχέτευσης να κλείνει με
πώμα ώστε εύχρηστα και με απλή
στρέψη
να
ασφαλίζει
και
ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον
πυθμένα,
αποτρέποντας
υγρά
απορριμμάτων να διαφεύγουν στον
περιβάλλοντα χώρο.
Ύπαρξη τουλάχιστον τεσσάρων (4)
χαλύβδινων, στιβαρής κατασκευής
χειρολαβών για τον άνετο και
ασφαλή χειρισμό του κάδου. Να
είναι δυνατή η αντικατάστασή τους
σε περίπτωση φθοράς
Βαφή των εξωτερικών τοιχωμάτων
του σώματος σε χρώμα ασημί
(φυσική όψη γαλβανίσματος).

2.3.17

Στην πρόσοψη να υπάρχει μία
ενιαία, λεία και ανθεκτική επιφάνεια
επαρκούς εμβαδού κατάλληλη για
την
τοποθέτηση
μηνυμάτων,
λογοτύπων
και
στοιχείων
ιδιοκτησίας.

2.3.18

Να υπάρχει μεταλλική πινακίδα ή
αυτοκόλλητο PVC τοποθετημένο
πάνω
στον
κάδο
όπου
θα
αναφέρονται ο οίκος κατασκευής, η
ημερομηνία και ο αύξοντας αριθμός
κατασκευής,
νόρμα
που
ανταποκρίνεται ο κάδος, το ωφέλιμο
φορτίο κάδου εκφρασμένο σε kg,
τον ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο σε lt
καθώς και τα στοιχεία του Αγοραστή
(σε συμφωνία με το EN 840).
Nα υπάρχει μεταλλικός στιβαρός
ποδομοχλός ικανού μήκους και
κατάλληλης απόστασης από το
έδαφος για το εύκολο άνοιγμα του

2.3.19

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
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2.3.20

καπακιού με το πόδι χωρίς την
παρεμβολή χεριών (είτε ο κάδος
βρίσκεται πάνω, είτε κάτω από το
πεζοδρόμιο).
Ευκολία στο πλύσιμο για καλύτερη
υγιεινή (να γίνει σχετική αναφορά).

2.4
2.4.1

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΔΟΥ
Για την ανύψωση και ανατροπή τους
οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν στα
πλευρικά
τοιχώματα
δύο
(2)
ισχυρούς
μεταλλικούς
πείρους
ανάρτησης από σωλήνα βαρέως
τύπου, διαμέτρου Φ 40 +/-2
χιλιοστών, πάχους τουλάχιστον 4
χιλιοστών και μήκους 50 χιλιοστών,
πρόσθετες
ειδικές
χειρολαβές
ανάρτησης,
σύμφωνα
με
το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 840 στη νεότερη
έκδοση του.

2.4.2

Έκαστος πείρος να είναι κατάλληλος
για
ανύψωση
και
περιστροφή
φορτίου τουλάχιστον 400 kg.

2.4.3

Να είναι δυνατή η αντικατάσταση
των πείρων ανάρτησης, χωρίς
συγκόλληση.

2.4.4

Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης για
ανύψωση
και
ανατροπή
με
ανυψωτικό μηχανισμό τύπου χτένας
και
τύπου
βραχιόνων
(περιστροφέα). Επιθυμητή η ύπαρξη
και συστήματος τύπου χειρολαβής.
ΤΡΟΧΟΙ
Τέσσερις (4) αθόρυβοι τροχοί από
συμπαγές
ελαστικό
διαμέτρου≥200mm
και
με
ο
ικανότητα περιστροφής 360 μοίρες,
με μεταλλική ζάντα.
Βαρέως τύπου τροχοί με αντοχή
φορτίου τουλάχιστον 200 kg, ο
καθένας

2.5
2.5.1

2.5.2

2.5.3

Κάθε τροχός να εδράζεται σε
αντίστοιχες
εργονομικά
τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ.
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
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2.5.4

2.6

2.7

3
3.1

και η ενσωμάτωση να επιτυγχάνεται
με τέσσερις (4)
κοχλίες με τα
αντίστοιχα περικόχλια ασφαλείας.
Ύπαρξη ποδόφρενου στους δύο
μπροστινούς
τροχούς
για
την
εύκολη ακινητοποίηση του κάδου.

Οι διαστάσεις των κάδων να είναι
κατάλληλες
για
μηχανική
αυτοματοποιημένη
αποκομιδή
απορριμμάτων για όλους τους
τύπους
των
απορριμματοφόρων
οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων).
Να υπάρχουν ευανάγνωστα πάνω
στους
τροχούς
στοιχεία
του
κατασκευαστικού οίκους τους.
ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ
Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό
καπάκι,
με
διπλό
τοίχωμα,
πάχους≥2,5mm, που του προσδίδει
ανθεκτικότητα.

3.2

Ελαφρά
κύρτωση
(τοξοειδείς
νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα
νερά της βροχής, καθώς και για
μεγαλύτερη αντοχή.

3.3

Να είναι κατασκευασμένο από
υψηλής
ποιότητας
πρωτογενές
πολυαιθυλένιο.

3.4

Τουλάχιστον δύο (2) χειρολαβές για
εύκολο άνοιγμα.

3.5

Ο τρόπος κατασκευής του πρέπει να
του παρέχει τη δυνατότητα να έχει
ελαστική παραμόρφωση, να αντέχει
σε
ακραίες
καιρικές
συνθήκες
(παγετό, βροχή κ.λπ.), σε υγρά και
οξέα απορριμμάτων και να μην
επηρεάζεται
από
υπεριώδη
ακτινοβολία.
Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα
των κάδων πρέπει να γίνεται με
τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται
η μέγιστη δυνατή προστασία του
από μηχανικές καταπονήσεις έστω
και εάν αυτό παραμείνει τελείως
ανοικτό.
Κατά την ανατροπή του κάδου για
την
εκκένωσή
του
στο

3.6

3.7

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
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3.8

απορριμματοφόρο όχημα το άνοιγμα
του
καπακιού
πρέπει
να
επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος
του, ενώ κατά την επιστροφή του
στο έδαφος πρέπει να επιστρέφει
στην αρχική του θέση.
Να είναι δυνατή η αντικατάσταση
των μεντεσέδων σύνδεσης του
σκέπαστρου/ καπακιού με το κυρίως
σώμα του κάδου.

Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

3.9

Το χρώμα του καπακιού θα είναι
πράσινο.

3.10

Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα,
ο χρωματισμός πρέπει να έχει
επιτευχθεί στην α΄ ύλη, προτού
αυτή επεξεργαστεί.

3.11

Ερμητικό κλείσιμο, προς αποφυγή
διαρροής οσμών στο περιβάλλον και
για προστασία των χεριών, καθώς
και για να μην εισέρχονται τα νερά
της βροχής ή τρωκτικά ή έντομα.

3.12

Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν
ευανάγνωστα
τα
στοιχεία
του
κατασκευαστικού οίκου του.

4
4.1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του
εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευμένα από μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά το νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
O κατασκευαστής των κάδων πρέπει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO
9001 ή ισοδύναμο αυτού και αν ο
ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα
τμήματα του κάδου, πρέπει ο
αντίστοιχος κατασκευαστής των επί
μέρους
τμημάτων,
όπως
το
μεταλλικό σώμα, το καπάκι και οι
τροχοί, να είναι πιστοποιημένος και
αυτός κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο
αυτού.
Να
αναφερθεί
το
Σύστημα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
που
τηρεί και εφαρμόζει ο κύριος
κατασκευαστής
του
κάδου
(ενδεικτικά,
μη
πιστοποιημένο
Σύστημα ή ανεπτυγμένη σχετική

4.1.1

4.1.2

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
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4.1.3
4.1.4

διαδικασία εντός του ISO 9001 ή
ISO 14001 ή EMAS κτλ.). Να δοθεί
αντίγραφο
της
σχετικής
πιστοποίησης
ή
σχετικό
τεκμηριωτικό υλικό σε περίπτωση
μη πιστοποιημένου Συστήματος.
Πιστοποιητικά
ποιότητας
ηλεκτροσυγκολλητών.
Να δοθεί πιστοποιητικό επιθεώρησης
πρόσφυσης
στρώματος
ψευδαργύρου που να καλύπτει τις
προδιαγραφές ISO 1461, ASTM A123, ASTM 153, DIN 50928, BS729
όπως ισχύουν (ή ισοδύναμα αυτών).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

4.1.5

Πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι
σύμφωνοι
με
τον
κανονισμό
προστασίας θορύβου ΕΚ/2000/14.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

4.1.6

Να δοθούν επιπλέον πιστοποιητικά
ποιότητας και ελέγχου των κάδων
πέρα
των
ανωτέρω
και
της
πιστοποίησης EN840-2/5/6 με τις
εκθέσεις επιθεώρησης και σήματος
ασφαλείας CE κατασκευαστή.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
&
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
&
ΣΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
CE
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

5
5.1

ΒΑΡΗ
Βάρος
κενού
πλήρως
συγκροτημένου κάδου ≤ 145 Kg

5.2

Ωφέλιμο φορτίο κάδου ≥ 440 Kg

6
6.1

ΔΕΙΓΜΑ
Προκειμένου να διαπιστωθούν και Υ.Δ.
ΤΟΥ
να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
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 να διαγωνιζόμενοι
να
επιδείξουν
δείγμα
των
προσφερόμενων κάδων.
ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να Υ.Δ.
ΤΟΥ
δηλώσει εγγράφως, καταθέτωντας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
υπεύθυνη δήλωση, ότι παρέχει τις
παρακάτω
περιγραφόμενες
εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των
εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής των κάδων)

7
7.1

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
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7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.2

7.3

8
8.1

Εγγύηση
καλής
λειτουργίας,
τουλάχιστον δύο (2) ετών, για τον
πλήρη κάδο (η εγγύηση να είναι
ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα
σε
οποιαδήποτε
εργοστασιακή
εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς
καμία επιπλέον επιβάρυνση της
υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης
ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης
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.
Όλα τα έξοδα
μεταφοράς
βαρύνουν
τον
Προμηθευτή.
Εγγύηση
κατασκευής
ανταλλακτικών, τουλάχιστον δέκα
(10) ετών (υπεύθυνες δηλώσεις ή
βεβαιώσεις
από
βασικούς
κατασκευαστές ή τον Προμηθευτή)
και
διάρκεια
(σε
έτη)
που
δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο
Προμηθευτής
την
προμήθεια
ανταλλακτικών
στον
Αγοραστή
(υπεύθυνη
δήλωση
από
τον
Προμηθευτή).

Υ.Δ.
ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Διάστημα
παράδοσης
των
ζητούμενων
κάθε
φορά
ανταλλακτικών το ανώτερο σε δέκα
(10) ημέρες.
Η ανταπόκριση του συνεργείου
συντήρησης/αποκατάστασης και η
έντεχνη αποκατάσταση βλαβών να
γίνεται το πολύ εντός πέντε (5)
εργασίμων
ημερών
από
την
έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης
Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης
να είναι πιστοποιημένη κατά ISO
9001 ή ισοδύναμο αυτού.
Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από
ένα εικονογραφημένο, το δυνατόν,
τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο
τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε
περίπτωση έκδοσης νέου.
Να
δοθεί
έγγραφη
δέσμευση
έκπτωσης
στον
παραπάνω
τιμοκατάλογο, τουλάχιστον 20%
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Χρόνος
παράδοσης,
μέχρι
30
ημέρες.

Υ.Δ.
ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Υ.Δ.
ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Υ.Δ.
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ή
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Υ.Δ.
ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Υ.Δ.
ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Υ.Δ.
ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Υ.Δ.
ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
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8.2

Η τελική παράδοση των κάδων να
γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα
έξοδα
να
βαρύνουν
τον
προμηθευτή.

Υ.Δ.
ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ
Α/Α

1
1.1

1.2

1.3

1.4

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι προσφερόμενοι κάδοι να
είναι απολύτως καινούργιοι,
αμεταχείριστοι και πρόσφατης
κατασκευής του τελευταίου
δωδεκαμήνου.
Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι
για
ασφαλή
και
υγιεινή
απόθεση οικιακών, εμπορικών
και
βιομηχανικών
απορριμμάτων.
Κατασκευή
σύμφωνα με τη
σειρά προτύπων ΕΝ 840:2012
ή νεότερη ισχύουσα έκδοση
της
(συμμόρφωσης
με
απαιτήσεις
διαστάσεων
και
σχεδιασμού/τεχνικά
χαρακτηριστικά,
απαιτήσεις
επιδόσεων
και
μεθόδων
δοκιμής
και
απαιτήσεις
ασφάλειας και υγιεινής). Να
υποβληθεί με την τεχνική
προσφορά
η
σχετική
πιστοποίηση.
Μεγάλη
αντοχή
σε
βανδαλισμούς
και
αναφλέξεις/πυρπολήσεις.

1.5

Δυνατότητα ανακύκλωσης του
κάδου στο τέλος της ωφέλιμης
ζωής του.

1.6

Να υποβληθούν πρωτότυπα
τεχνικά φυλλάδια/prospectus
(όχι
φωτοτυπίες),
στην
Ελληνική
γλώσσα
κατά
προτίμηση , ή στην Αγγλική
όπου αυτό δεν είναι εφικτό,
των προσφερόμενων κάδων,

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Υ.Δ.

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
προτύπων ΕΝ
840:2012 ή
νεότερη
ισχύουσα
έκδοση της

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
Υ.Δ.
ΓΙΑ ΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
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όπου να φαίνονται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτών.
2
2.1

ΚΑΔΟΣ
Χωρητικότητα σε απορρίμματα
≥ 225 lit

2.2

Να είναι ανθεκτικής
κατασκευής και να μην
καταστρέφονται εύκολα από
μηχανικές καταπονήσεις ή/και
από κακή χρήση και να
δέχονται χωρίς φθορά,
σκληρόκοκα και ογκώδη
απορρίμματα.
ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ
Το κυρίως σώμα των κάδων
(συμπεριλαμβανομένου του
πυθμένα) να είναι ειδικά
ενισχυμένο ώστε να
αποφεύγεται η παραμόρφωση
των τοιχωμάτων κατά τη
χρήση αυτού.

2.3
2.3.1

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

2.3.2

Να έχουν μορφή που να
διασφαλίζει
την
μέγιστη
δυνατή σταθερότητα, έναντι
τυχόν ανατροπή τους, καθώς
και την πλήρη εκκένωση του
από
τα
απορρίμματα
με
ολίσθηση, κατά την ανατροπή
του από μηχανισμό ανύψωσης.

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

2.3.3

Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη»
ή ειδικού υπερυψωμένου
χείλους, για την αποφυγή
εισόδου νερών της βροχής
εντός των κάδων.

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

2.3.4

Το χείλος των κάδων
περιμετρικά στο επάνω μέρος
πρέπει να τερματίζει σε
κατάλληλο διαμορφωμένο
περιφερειακά πλαίσιο με
στρογγυλεμένες γωνίες.

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

2.3.5

Οι κάδοι να είναι
κατασκευασμένοι από υψηλής
ποιότητας πρωτογενές
πολυαιθυλένιο πάχους
τουλάχιστον 3 mm το σώμα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
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και 4 mm ο πυθμένας. Να
υποβληθεί βεβαίωση
κατασκευαστή για τα πάχη,
των τύπο των υλικών
κατασκευής ων κάδων και να
δηλωθούν τουλάχιστον οι
ακόλουθες ιδιότητες υλικών:
όριο θραύσης σε εκφυλισμό,
σκληρότητα και αντοχή σε
διάβρωση.
2.3.6

Να έχει ισχυρά τοιχώματα
κατάλληλα ενισχυμένα κατά το
μήκος της εμπρός πλευράς του
κάδου.

2.3.7

Να αναφερθεί πως
επιτυγχάνεται η ισχυρή αντοχή
του κάδου σε υγρά και οξέα
απορριμμάτων, σε ακραίες
καιρικές συνθήκες (παγετό,
βροχή, κλπ.) και σε υπεριώδη
ακτινοβολία (UV) και το πως ο
τρόπος κατασκευής του
παρέχει τη δυνατότητα
ελαστικής παραμόρφωσης.
Το σώμα είναι κατάλληλα
ενισχυμένο στις γωνίες για
προστασία από την
πρόσκρουση με τους
μηχανισμούς ανύψωσης και
ανατροπής των
απορριμματοφόρων οχημάτων
και προστασία από
προσκρούσεις σε οχήματα.

2.3.8

2.3.9

2.3.10

Κάθετες αντανακλαστικές
λωρίδες τύπου ζέρβας μήκους
40cm σε κάθε γωνία
περιμετρικά του κάδου (έτσι
ώστε να είναι ορατός τη
νύχτα).
Επιθυμητός ο ικανός αριθμός
χειρολαβών για τον άνετο και
ασφαλή χειρισμό του κάδου.

2.3.11

Βαφή του σώματος σε χρώμα
πράσινο.

2.3.12

Για
ομοιογένεια
και
ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός
πρέπει να έχει επιτευχθεί στην

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
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2.3.13

2.3.15

2.3.16

2.4
2.4.1

2.5
2.5.1

2.5.2

2.6

2.7

πρώτη ύλη, προτού αυτή
επεξεργαστεί.
Στην πρόσοψη να υπάρχει μία
ενιαία, λεία και ανθεκτική
επιφάνεια επαρκούς εμβαδού
κατάλληλη για την τοποθέτηση
μηνυμάτων, λογοτύπων και
στοιχείων ιδιοκτησίας.
Να υπάρχει αυτοκόλλητο PVC
τοποθετημένο πάνω στον κάδο
όπου θα αναφέρονται ο οίκος
κατασκευής, η ημερομηνία και
ο αύξον αριθμός κατασκευής,
νόρμα που ανταποκρίνεται ο
κάδος, το ωφέλιμο φορτίο
κάδου εκφρασμένο σε kg, τον
ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο σε
lt καθώς και τα στοιχεία του
Αγοραστή (σε συμφωνία με το
EN 840).
Ευκολία στο πλύσιμο για
καλύτερη υγιεινή (να γίνει
σχετική αναφορά).

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΔΟΥ
Να
διαθέτει
σύστημα
ανάρτησης για ανύψωση και
ανατροπή
με
ανυψωτικό
μηχανισμό
τύπου
χτένας.
Επιθυμητή
η
ύπαρξη
και
συστήματος τύπου χειρολαβής.
ΤΡΟΧΟΙ
Δύο αθόρυβοι τροχοί από
συμπαγές
ελαστικό
διαμέτρου≥200mm
και
με
ικανότητα περιστροφής 360ο
μοίρες.
Βαρέως
τύπου
τροχοί
με
αντοχή φορτίου ο καθένας
τουλάχιστον 100 kg.

Οι διαστάσεις των κάδων να
είναι κατάλληλες για μηχανική
αυτοματοποιημένη αποκομιδή
απορριμμάτων για όλους τους
τύπους
των
απορριμματοφόρων οχημάτων
(και πλυντηρίων κάδων).
Να
υπάρχουν ευανάγνωστα
πάνω στους τροχούς στοιχεία
του κατασκευαστικού οίκους
τους.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
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3
3.1

3.2

3.3

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ
Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό
καπάκι, με μονό ή διπλό
τοίχωμα, κατάλληλου πάχους
που
του
προσδίδει
ανθεκτικότητα.
Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδείς
νευρώσεις),
ώστε
να
ολισθαίνουν τα νερά της
βροχής,
καθώς
και
για
μεγαλύτερη αντοχή.
Να είναι κατασκευασμένο από
υψηλής ποιότητας πρωτογενές
πολυαιθυλένιο.

3.4

Τουλάχιστον
χειρολαβές
άνοιγμα.

3.5

Να
αναφερθεί
πως
επιτυγχάνεται η ισχυρή αντοχή
σε
υγρά
και
οξέα
απορριμμάτων,
σε
ακραίες
καιρικές συνθήκες (παγετό,
βροχή, κλπ.) και σε υπεριώδη
ακτινοβολία (UV) και το πως ο
τρόπος
κατασκευής
του
παρέχει
τη
δυνατότητα
ελαστικής παραμόρφωσης.
Η σύνδεσή του με το κυρίως
σώμα των κάδων πρέπει να
γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε
να διασφαλίζεται η μέγιστη
δυνατή προστασία του από
μηχανικές καταπονήσεις έστω
και
εάν
αυτό
παραμείνει
τελείως ανοικτό.
Να ανοίγει πλήρως το καπάκι,
ώστε να διευκολύνεται η
εκκένωση του κάδου στο
απορριμματοφόρο όχημα. Το
άνοιγμα και κλείσιμο του
καπακιού να είναι εύκολο και
απλό, δίχως να απαιτείται
άσκηση μεγάλης σωματικής
δύναμης.
Να
είναι
δυνατή
η
αντικατάσταση
των
μεντεσέδων
σύνδεσης
του
σκέπαστρου/ καπακιού με το
κυρίως σώμα του κάδου.
Το χρώμα του καπακιού πρέπει
να είναι σε χρώμα πράσινο.

3.6

3.7

3.8

3.9

δύο
για

(2)
εύκολο

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
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3.10

3.11

3.12

4
4.1

Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Για
ομοιογένεια
και
ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός
πρέπει να έχει επιτευχθεί στην
α΄
ύλη,
προτού
αυτή
επεξεργαστεί.
Ερμητικό
κλείσιμο,
προς
αποφυγή διαρροής οσμών στο
περιβάλλον και για προστασία
των χεριών, καθώς και για να
μην εισέρχονται τα νερά της
βροχής ή τρωκτικά ή έντομα.
Θα πρέπει στο καπάκι να ΤΕΧΝΙΚΟ
υπάρχουν ευανάγνωστα τα ΦΥΛΛΑΔΙΟ
στοιχεία του κατασκευαστικού Ή
οίκου
του
και
το
έτος ΒΕΒΑΙΩΣΗ
κατασκευής.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του
εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευμένα από μετάφραση στην Ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά το νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.

4.1.1

O κατασκευαστής των κάδων
πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση
κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο
αυτού και αν ο ίδιος δεν
κατασκευάζει όλα τα τμήματα
του
κάδου,
πρέπει
ο
αντίστοιχος
κατασκευαστής
των επί μέρους τμημάτων,
όπως το σώμα, το καπάκι και
οι
τροχοί,
να
είναι
πιστοποιημένος και αυτός κατά
ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

4.1.2

Να αναφερθεί το Σύστημα
Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης
που τηρεί και εφαρμόζει ο
κύριος
κατασκευαστής
του
κάδου
(ενδεικτικά,
μη
πιστοποιημένο
Σύστημα
ή
ανεπτυγμένη
σχετική
διαδικασία εντός του ISO 9001
ή ISO 14001 ή EMAS κτλ.).
Να
δοθεί
αντίγραφο
της
σχετικής
πιστοποίησης
ή
σχετικό τεκμηριωτικό υλικό σε
περίπτωση μη πιστοποιημένου
Συστήματος.
Πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι
σύμφωνοι με τον κανονισμό

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

4.1.3

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
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4.1.4

5
5.1

5.2
6
6.1

7
7.1

7.1.1

7.1.2

προστασίας
θορύβου
ΕΚ/2000/14.
Να
δοθούν
επιπλέον
πιστοποιητικά ποιότητας και
ελέγχου των κάδων πέρα των
ανωτέρω και της πιστοποίησης
EN840-2/5/6 με τις εκθέσεις
επιθεώρησης
και
σήματος
ασφαλείας CE κατασκευαστού.
ΒΑΡΗ
Βάρος
κενού
πλήρως
συγκροτημένου κάδου μέχρι
20 kg.
Ωφέλιμο
φορτίο
κάδου
τουλάχιστον 80 kg.
ΔΕΙΓΜΑ
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
να
διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν
δείγμα των προσφερόμενων
κάδων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
&
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
&
ΣΗΜΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CE
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Υ.Δ.
ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο Προμηθευτής υποχρεούται Υ.Δ.
ΤΟΥ
να
δηλώσει
εγγράφως, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
καταθέτωντας
υπεύθυνη
δήλωση,
ότι
παρέχει
τις
παρακάτω
περιγραφόμενες
εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης
των εγγυήσεων ορίζεται η
ημερομηνία
οριστικής
ποιοτικής
και
ποσοτικής
παραλαβής των κάδων).
ΤΟΥ
Εγγύηση καλής λειτουργίας για Υ.Δ.
τον πλήρη κάδο (η εγγύηση να ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
είναι ανεξάρτητη
από τα
προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε
εργοστασιακή εγγύηση και να
καλύπτει,
χωρίς
καμία
επιπλέον
επιβάρυνση
της
υπηρεσίας, την αντικατάσταση
ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε
βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη
οφειλόμενης
σε
κακό
χειρισμό).
Στο διάστημα της εγγύησης οι Υ.Δ.
ΤΟΥ
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7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.2

7.3

8
8.1
8.2

βλάβες
να
αποκαθίστανται
στην έδρα του Αγοραστή, ή
εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε
κεντρικό
συνεργείο
του
Προμηθευτή.
Όλα τα έξοδα
μεταφοράς
βαρύνουν
τον
Προμηθευτή.
Εγγύηση
κατασκευής
ανταλλακτικών,
τουλάχιστον
δέκα (10) ετών (υπεύθυνες
δηλώσεις ή βεβαιώσεις από
βασικούς κατασκευαστές ή τον
Προμηθευτή) και διάρκεια (σε
έτη)
που
δεσμεύεται
και
αναλαμβάνει ο Προμηθευτής
την προμήθεια ανταλλακτικών
στον
Αγοραστή
(υπεύθυνη
δήλωση από τον Προμηθευτή).
Διάστημα
παράδοσης
των
ζητούμενων
κάθε
φορά
ανταλλακτικών, το ανώτερο σε
δέκα (10) μέρες
Η ανταπόκριση του συνεργείου
συντήρησης/αποκατάστασης
και η έντεχνη αποκατάσταση
βλαβών να γίνεται το πολύ
εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την έγγραφη
ειδοποίηση περί βλάβης
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 ένα εικονογραφημένο, το
δυνατόν,
τιμοκατάλογο
ανταλλακτικών σε έντυπη και
ηλεκτρονική
μορφή.
Ο
τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται
σε περίπτωση έκδοσης νέου.
Να δοθεί έγγραφη δέσμευση
έκπτωσης
στον
παραπάνω
τιμοκατάλογο τουλάχιστον 20
%
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης, μέχρι 60
ημέρες
Η τελική παράδοση των κάδων
να γίνει στην έδρα του
αγοραστή με τα έξοδα να
βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Υ.δ.
Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
Η
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Υ.Δ.
ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Υ.Δ.
ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Υ.Δ.
ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Υ.Δ.
ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Υ.Δ.
ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Υ.Δ.
ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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