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Γ Ι Α Κ ΗΡ Τ Ξ Η
ΘΔΜΑ: Γηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα «Γύο Απορρηκκαηοθηβώηηα σκπίεζες
Απορρηκκάηωλ (Press Container) 10m3»
Ο Γήκαξρνο Θαιπκλίσλ
έρνληαο ππ’ φςηλ ηνπ
1. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 θαη 209 ηνπ N. 3463/06.
2. Σν γεγνλφο φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηξερνχζεο ρξήζεσο θαη ζηνπο Κ.Α.Δ. 20-7131.0002 έρνπλ
πξνβιεθζεί νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο.
3. Σελ Πξφηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε Αξηζκφ Κεηξψνπ Γεζκεχζεσο: Α206/2015.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2286/95 θαη ηνπ άξζξνπ 23 παξάγξαθνο 4, 5, 6 ηνπ ΔΘΠΟΣΑ.
5. Σηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο Π1/74446/02
6. Σηο δηαηάμεηο ηεο Θ.Τ.Α. 27319/18-07-02.
7. Σελ ππ’ Αξηζκ. 19/2015 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο
Πξνκεζεηψλ ΔΘΠΟΣΑ.
8. Σελ ππ’ Αξηζκ. 17/2015 Κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ.
9. Σν ππ’ αξηζ. 9917/22-05-2015 πξσηνγελέο αίηεκα κε αξηζ. ΑΓΑΚ: 15REQ002795629
10. Σελ ππ’ αξηζ. 205/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑΚ 15REQ002846105 κε
ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε Α206/2015 Πξφηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ην Πξσηνγελέο Αίηεκα θαη
δηαηίζεηαη πνζφ 45.000€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 20-7131.0002
11. Σελ ππ’ αξηζ. 163/2015 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε
πξνκήζεηα.
12. Σελ ππ’ αξηζ. 109/12036/17-06-2015 Απφθαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Θαιπκλίσλ γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ.
13. Σελ ππ’ αξηζκ. 275/2015 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη νη
Σερληθέο

Πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζ. 17/2015 κειέηεο θαη θαζνξηζκφο ησλ φξσλ

δεκνπξάηεζεο.
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14. Σελ ππ’ αξηζ. 160/18763/01-09-2014 απφθαζε ηνπ

Γεκάξρνπ Θαιπκλίσλ πεξί κεηαβίβαζεο

εμνπζίαο.

Άρζρο 1ο
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα
παξαθάησ εηδψλ:

ησλ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΠΟΡΡΜΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΑ
Α/Α
1

ΔΙΓΟ
Απορρηκκαηοθηβώηηα σκπίεζες
Απορρηκκάηωλ (Press Container)
10m3

Κ.Κ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΔΚ
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Άρζρο2ο
Θαζνξίδνπκε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ σο εμήο:
1. Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ
275/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ.
2. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα Θαιπκλίσλ, ηελ 12/08/2015 θαη ψξα απφ
10:00 έσο 11:00 ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
3. ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη ελψζεηο
πξνκεζεπηψλ, εθ’ φζνλ γη’ απηέο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΔΘΠΟΣΑ.
4. Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο επί ποηλή
αποθιεηζκού ζε κία ζεηξά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
α. Δμνπζηνδφηεζε ζηνλ θαηαζέηνληα ηελ πξνζθνξά εθφζνλ δελ παξίζηαηαη ην ίδην ην θπζηθφ
πξφζσπν. Ζ εμνπζηνδφηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή ζε δήισζε ηνπ
Λ. 1599/86 φηαλ αθνξά θπζηθφ πξφζσπν. Όηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία, απαηηείηαη πξαθηηθφ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ην νπνίν ζα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ
θαη φπνπ ζα νξίδεηαη φηη εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο γηα λα παξαδψζεη ηελ πξνζθνξά είλαη ν
θαηαζέησλ απηή. Δπίζεο ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ
ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, φπνπ λα θαίλεηαη ν δεζκεχσλ ηελ εηαηξεία.
β. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο
γ. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/86 φπνπ ζα αλαθέξεη ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο
νπνίνπο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ
δ. Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πνπ είλαη
ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δήισζε. ε πεξίπησζε
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αηνκηθήο επηρείξεζεο ή εηαηξείαο Ο.Δ., Δ.Δ. & Δ.Π.Δ. ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ θαη αζθαιηζηηθή
ελεκεξφηεηα ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο ελψ ζε πεξίπησζε Α.Δ. θαη ησλ κειψλ ηνπ Γ/ ηνπο
ε. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ φπνπ ζα θαίλεηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην είδνο
ησλ εξγαζηψλ ηνπο.
ζη. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ 1599/86, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη δελ
πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη φηη δελ ηειεί ππφ θαζεζηψο
απνθιεηζκνχ ζπκκεηνρή ηνπο απφ δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ Ο.Σ.Α..
δ. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ
ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη λφκσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ή πνηφλ
φξν δελ απνδέρεηαη.
ε. Πηζηνπνηεηηθφ Γεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο.
ζ. Τπεχζπλε δήισζε φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε πιεξνχλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
δηαθήξπμεο είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη
5. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη
πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζφ ίζν κε ην 5% ηεο
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α.. Σν πεξηερφκελν ηεο εγγχεζεο δηακνξθψλεηαη θαηά
ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΔΘΠΟΣΑ θαη ηνπ Λ.4281/2014.
6.

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο γηα θάπνηα ήδε δηαπηζησζεί φηη δελ είλαη θαιήο πνηφηεηαο, δελ
είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηεο πξνζθνξάο θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ Γήκνπ ηφηε απηά ζα αληηθαζηζηνχληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή.

7.

Κε πνηλή λα κελ γίλνπλ δεθηέο νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε
θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν ζε κία ζεηρά ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη θαη φια ηα δεηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά.
8. ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο αλαγξάθεηαη:
α. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα.
β. Ο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα.
γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο (αξηζκφο πξσηνθφιινπ).
δ. Ζ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Κέζα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο
ηνπνζεηνχληαη κε ποηλή αποθιεηζκού :
α. Υχκα ή ζε ππνθάθειν φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
Β. Θαιά ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» (κέζα ζην
ππνθάθειν ζα ππάξρεη ζε κία ζεηξά ε Σερληθή Πξνζθνξά) φπνπ ζ’ απηφλ ζα αλαγξάθνληαη
επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα φια ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θπξίσο
θάθειν ηεο πξνζθνξάο. Κέζα ζηνλ θάθειν απηφ ζα πεξηέρνληαη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ
πξναλαθεξφκελσλ εηδψλ (κε ηε ζεηξά πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Α), ηελ ηερληθή
πεξηγξαθή - ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, ν θαηαζθεπαζηηθφ νίθνο, ησλ
πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ζρέδηα ή φηη άιιν θαζνξίδεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο
ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σπρφλ πξνζπέθηνπο πνπ κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ ή ηα πηζηνπνηεηηθά
πνηφηεηαο ζα κπνξνχλ λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ
πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ
ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα
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ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ηελ αληίζεηε
πεξίπησζε ζα δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη.
Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ
απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
Σέινο ζε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ ηνπ
κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν ηφηε απηά ηνπνζεηνχληαη ζε άιιν
θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»
γ. Θαιά ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ινηπέο
ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ή ηνπο λνκίκνπο
εθπξνζψπνπο ηνπο. Ζ πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ππνγξάθεηαη είηε απφ φια ηα κέιε
ηεο

έλσζεο

είηε

απφ

εθπξφζσπν

δηνξηζκέλν

κε

ζπκβνιαηνγξαθηθφ

πιεξεμνχζην.

Οη

δηαγωληδόκελοη ζα σποβάιιοσλ προζθορά γηα όια ηα είδε θαη ηης ποζόηεηες ποσ
προβιέποληαη ζηελ παρούζα.
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα εθθξάδεηαη ζε επξψ πνπ επί πνηλή απνθιεηζκνχ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηελ ελδεηθηηθή ηηκή κνλάδνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο θαη ζα πεξηιακβάλεη
ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε εθηφο Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ησλ εηδψλ
ειεχζεξσλ ζην Γήκν.
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη ή λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζην Γήκν Θαιπκλίσλ
(Θάιπκλνο Σ.Θ. 85200

ηει.: 2243059169), κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε κέξα θαη ψξα

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ δειαδή κέρξη ηελ 11/08/2015.
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη επίζεο απ’ επζείαο ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ απφ ηηο
10:00 κέρξη ηηο 11:00 πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο.
Ζ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ έρεη σο εμήο:
Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζπλεδξηάδεη δεκφζηα κέρξη ηε ψξα
ιήμε απνδνρήο πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζεο. ε θάζε θάθειν πνπ
παξαδίδεηαη εθφζνλ βεβαησζεί ε λφκηκε επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θάζε δηαγσληδφκελνπ,
αλαγξάθεηαη ζ’ απηήλ θαη ζην πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο, ν ίδηνο αχμσλ αξηζκφο. Όηαλ πεξάζεη ε
ψξα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε θεξχζζεηαη ε ιήμε παξάδνζεο πξνζθνξψλ θαη αλαγξάθεηαη
απηφ ζηα πξαθηηθά. Απαγνξεχεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε απνδνρή κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε
πνηλή αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Κεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ελψ
ζπλερίδεηαη δεκφζηα ε ζπλεδξίαζε αξρίδεη απφ ηελ επηηξνπή ε απνζθξάγηζε ησλ εμσηεξηθψλ
θαθέισλ κε ηε ζεηξά πνπ απηνί επηδφζεθαλ θαη θαηαγξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα –
δηθαηνινγεηηθά ζε θάζε θάθειν, πεξηιεπηηθά αιιά θαηά ηξφπν πνπ λα εκθαλίδεη ην ζχκθσλν ή φρη,
πξνο ηνπ φξνπο ηεο δηαθήξπμεο παξνπζία ησλ παξηζηακέλσλ. Ο θάθεινο ηεο οηθολοκηθής
προζθοράς παξακέλεη θιεηζηφο. ηε ζπλέρεηα ε ζπλεδξίαζε κεηαηξέπεηαη ζε κπζηηθή φπνπ ε
επηηξνπή1 ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη απνθαζίδεη γη’ απηνχο πνπ απνθιείνληαη.
Αθνινχζσο ε ζπλεδξίαζε κεηαηξέπεηαη ζε δεκφζηα αλαθνηλψλνληαη ηα νλφκαηα φζσλ απνθιείζζεθαλ
θαη ν ιφγνο ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο. ηε ζπλέρεηα ηελ ίδηα εκέξα ή ζε άιιε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα
νξίζεη ε επηηξνπή παξνπζία ή κε ησλ δηαγσληδφκελσλ ε επηηξνπή αμηνινγεί ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ ζπλέρεηα αλνίγεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο φζσλ νη ηερληθέο πξνζθνξέο
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θξίζεθαλ απνδεθηέο. Δλ ζπλερεία ε επηηξνπή ζπληάζζεη ην ζρεηηθφ Πραθηηθό ηωλ

Σετληθώλ -

Οηθολοκηθώλ Προζθορώλ – Δηζήγεζε γηα Αλάζεζε φπνπ ζα θνηλνπνηεζεί θαη ζηνπο
δηαγσληδνκέλνπο κε fax πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ επ’ απηνχ ηπρφλ ελζηάζεηο. Ζ επηηξνπή δηαηεξεί
ην δηθαίσκα λα ζπληάμεη έλα πξαθηηθφ (Πξαθηηθφ παξαιαβήο – απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ –
εηζήγεζε γηα αλάζεζε) ή δχν πξαθηηθά (Πξαθηηθφ Παξαιαβήο & Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ &
Πξαθηηθφ Σερληθήο - Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο – Δηζήγεζε γηα Αλάζεζε).
9

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 120 εκερώλ, ην
νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.

10 Σα είδε ζα παξαδνζνχλ ζε δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
11 Ζ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή χζηεξα
απφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν, κέζα ζε ρξφλν 15 εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ.
12 Ζ ζπκβαηηθή αμία ησλ πιηθψλ ζα πιεξσζεί ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή
ησλ εηδψλ θαη ηελ θαηά λφκν ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ ζα
ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά.
13 ηε ζπκβαηηθή αμία ησλ πιηθψλ, εθηφο ηνπ ΦΠΑ, δηελεξγνχληαη θαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, νη
νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή
14 Ζ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζε φπνηνλ πξνκεζεπηή πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή
εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε πιεξνχλ ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπλεκκέλνπ ππνδείγκαηνο ηεο παξνχζαο, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ,
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηε παξ. 1 ηνπ άξζξ. 21
ηνπ ΔΘΠΟΣΑ, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, κε γλσκνδφηεζή ηεο πξνο ην αξκφδην φξγαλν, κπνξεί λα
πξνηείλεη ηελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ πιηθφ,
κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ή ηελ δηελέξγεηα θιήξσζεο
κεηαμχ απηψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή.
15 Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο λα δεκνζηεπηεί ηνπιάρηζηνλ ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα (ε εβδνκαδηαία
εθεκεξίδα) θαη λα αλαξηεζεί ζην πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζην δηαδίθηπν
(δηαχγεηα). Σα έμνδα δεκνζίεπζεο (πεξίπνπ 80€) ηεο δηαθήξπμεο, ηα θεξχθεηα θαη ηα ινηπά
έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Οιφθιεξε ε
δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ΘΖΚΓΖ ζηελ
Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε www.eprocurement.gov.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ καο
www.kalymnos.gov.gr.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΓΗΑ ΣΖ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ
«ΓΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΑ
ΤΜΠΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ (Press Containers)
ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 10 m3»
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ
ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ :

Αρηζ. Μει.: 17/2015

«ΓΤΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΩΝ
ΤΜΠΙΔΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ
(Press Containers)
ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 10 m3»

ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ

38.000,00€

ΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΖΖ:

ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ

Σ ΔΥΝΙΚΗ

ΔΚΘΔΗ

Κε ηελ παξνχζα κειέηε πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα δπν (2) Απνξξηκκαηνθηβσηίσλ πκπίεζεο
(Press Container) ρσξεηηθφηεηαο 10 m3 έθαζηνο γηα ηεο αλάγθεο ζπιινγήο θαη

Απνξξηκκάησλ

κεηαθνξάο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ηεο Λήζνπ Φεξίκνπ.
Ζ δηάζεζε ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, έσο πξφηηλνο
Φεξίκνπ.

γηλφηαλ ζηνλ Υ.Α.Γ.Α. ηνπ λεζηνχ ηεο

Ιφγσ θαηάξγεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ Υ.Α.Γ.Α. Φεξίκνπ θξίλεηαη ζθφπηκν θαη

επηβεβιεκέλν γηα Πεξηβαιινληηθνχο θαη Αζηηθνχο ιφγνπο λα αιιάμεη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζπιινγήο
θαη απφζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Χο εθ ηνχηνπ ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε αλάγθε ε άκεζε εθαξκφζηκε
εχξεζε ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο δηαρείξηζεο ησλ νηθηαθψλ θαη αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ηεο Λήζνπ
Φεξίκνπ.
Κε ηελ παξνχζα κειέηε πξνκήζεηαο πξνηείλεηαη σο άκεζα εθαξκφζηκνο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο
δηαρείξηζεο θαη έσο λα νξηζηηθνπνηεζεί ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζηελ λήζν
Φέξηκν,

ε

πξνζσξηλή

Απνξξηκκάησλ

ζπγθέληξσζε

ησλ

απνξξηκκάησλ

ζε

Απνξξηκκαηνθηβψηηα

πκπίεζεο

(Press Container) θαη ζηελ ζπλέρεηα ε κεηαθνξά απηψλ κε αθηνπιντθά κέζα ζηελ

Θάιπκλν. Σα πξνηεηλφκελα Απνξξηκκαηνθηβψηηα πκπίεζεο Απνξξηκκάησλ

(Press Container) είλαη

ζχγρξνλεο πηζηνπνηεκέλεο ηερλνινγίαο γηα ηελ ρξήζε ηνπο, παξέρνληαο ζχγρξνλνπο ηξφπνπο ειέγρνπ
θαη δηαρείξηζεο ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ θαη θαιχπηνληαο φινπο ηνπο Δζληθνχο θαη Θνηλνηηθνχο
Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ.
Σνλ πξνγξακκαηηζκφ δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζα αλαιάβεη ε Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο θαη
Αλαθχθισζεο, ηεο Γηεχζπλζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ.
Σν θάζε απνξξηκκαηνθηβψηην πκπίεζεο Απνξξηκκάησλ (press container) ρσξεηηθφηεηαο 10 m 3
είλαη έλαο θιεηζηφο απηφλνκνο απνξξηκκαηνδέθηεο, ν νπνίνο εμαζθαιίδεη ηε ζπκπίεζε ησλ απνξξηκκάησλ
κε

κία

πιήξσο

απηνκαηνπνηεκέλε,

απιή

θαη

αζθαιή

δηαδηθαζία.

Θα

είλαη

εμ΄

νινθιήξνπ

θαηαζθεπαζκέλνο απφ κέηαιιν θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνθνκηδή απνξξηκκάησλ.
Σα απνξξηκκαηνθηβψηηα δελ είλαη ζηαζεξά αγθπξσκέλα ζην έδαθνο, αιιά ηξνρήιαηα θαη έηζη δελ
απαηηείηαη ηδηαίηεξα δηακνξθσκέλνο ρψξνο γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο. Οη πεξηνξηζκέλεο δηαζηάζεηο ηνπο
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επηηξέπνπλ ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο φπσο ζε πιαηείεο, εκπνξηθά θέληξα, ηνπξηζηηθά
θέληξα. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, πξφζεζε ηεο Τπεξεζίαο Θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο ηνπ Γήκνπ
Θαιπκλίσλ είλαη ε ηνπνζέηεζεο ηνπο πιεζίνλ ηνπ ιηκελίζθνπ ηεο Λήζνπ Φεξίκνπ, κε ζθνπφ ζπιινγή, ηε
κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ πξνζσξηλή ηνπο απνζήθεπζε κέρξη ηελ απνθνκηδή
θαη δηαρείξηζε ηνπο. Σα Απνξξηκκαηνθηβψηηα πκπίεζεο Απνξξηκκάησλ (Press Container) ζα δηαζέηνπλ
απηφλνκν πδξαπιηθφ θαη ειεθηξηθφ ζχζηεκα ζπκπίεζεο απνξξηκκάησλ, ην νπνίν δελ ζα απαηηεί θαλέλα
ηδηαίηεξν ρεηξηζκφ παξά κφλν ηελ ζχλδεζε ηνπ κε ην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ ζπκπίεζε ησλ
απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη κε εκηθπθιηθή πεξηζηξνθή ελφο καραηξηνχ ζπκπίεζεο θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ,
θαηά ηνλ εγθάξζην άμνλα ηνπ απνξξηκκαηνθηβσηίνπ, ην νπνίν ζπκπηέδεη θαη σζεί ηα απνξξίκκαηα ζην
εζσηεξηθφ ηεο θηβσηάκαμαο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κεγάιε ρσξεηηθφηεηα ζηε ρνάλε ηξνθνδνζίαο.
Σν καραίξη κεηά ηνλ θχθιν ζπκπίεζεο επαλέξρεηαη ζε ζέζε θφξησζεο. Ζ ζχξα εηζαγσγήο ησλ
απνξξηκκάησλ είλαη κεηαιιηθή θαη θέξεη θαηάιιειν κεραληζκφ πνπ επηηξέπεη ηελ άλεηε θίλεζή ηεο. Κε
ηελ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ εξγαζίαο αζθαιίδεη απηφκαηα, ψζηε λα απνθεχγνληαη αηπρήκαηα. Ζ θίλεζε
ηεο ζχξαο εθθέλσζεο γίλεηαη, είηε κεραληθά, είηε πδξαπιηθά.
θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο είλαη ε δηαηήξεζε θαιψλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο, γηα ηνπο
θαηνίθνπο θαη επηζθέπηεο ηεο Λήζνπ Φεξίκνπ θαζψο θαη κηα άκεζε εθαξκφζηκε ελαιιαθηηθή πξφηαζεο
δηαρείξηζεο ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ, ψζηε πξνζσξηλά λα επηηεπρζεί ελαξκφληζε κε ηελ Δζληθή θαη
Θνηλνηηθή Οδεγία ζρεηηθή κε ηελ δηάζεζε ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ.
Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ δπν (2) Απνξξηκκαηνθηβσηίσλ πκπίεζεο Απνξξηκκάησλ

(Press

Container) ρσξεηηθφηεηαο 10 m3, πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 44.080,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ΦΠΑ 16%. Δίλαη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ ηξέρνληα πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ
Θαιπκλίσλ γηα ην έηνο 2015 κε Κ.Α. 20-7131.0002 «Προκήζεηα ηροτήιαηωλ Containers ηύποσ
πρέζας» κε αξρηθή πίζησζε 45.000,00 € θαη αθνξά ηελ Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο, ηεο
Γηεχζπλζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ.
Ζ πξνκήζεηα ησλ (2) Απνξξηκκαηνθηβσηίσλ πκπίεζεο Απνξξηκκάησλ
3

ρσξεηηθφηεηαο 10 m , ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηελέξγεηα
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο,

(Press Container)

Γεκφζηνπ Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ κε

κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ

πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε είλαη αλνηθηή, κε ίζνπο φξνπο, ζε φζνπο
πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαη δηαζέηνπλ ηελ
απαηηνχκελε νηθνλνκηθή θαη ηερληθφ-επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη πείξα.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ
ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ :

Αρηζ. Μει.: 17/2015

«ΓΤΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΩΝ
ΤΜΠΙΔΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ
(Press Containers)
ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 10 m3»

ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ

38.000,00€

ΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΖΖ:

ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ.
Οη πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα δπν (2) Απνξξηκκαηνθηβσηίσλ πκπίεζεο
Απνξξηκκάησλ (PRESS CONTAINER) Υσξεηηθφηεηαο 10 m3, θαηαιιήισλ γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε
ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ απφ ηε Λήζν Φέξηκν πνπ αλήθεη ζηελ δηνηθεηηθή κέξηκλα ηνπ Γήκνπ
Θαιπκλίσλ.
Ζ εθηέιεζε ηεο αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηε δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ
Γηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο,

κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηνλ

Γήκν Θαιπκλίσλ, κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ΔΘΠΟΣΑ. Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε
είλαη αλνηθηή, κε ίζνπο φξνπο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο
πνπ πξνβιέπνληαη θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε νηθνλνκηθή θαη ηερληθφ-επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη
πείξα.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΟΤ ΙΥΤΟΤΝ.
Οη πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δπν (2) Απνξξηκκαηνθηβσηίσλ πκπίεζεο
Απνξξηκκάησλ (PRESS CONTAINER) Υσξεηηθφηεηαο 10 m3, θαζψο θαη γηα ηελ ρξήζε ηνπο (εξγαζίεο νη
νπνίεο ζα εθηεινχλ), ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα Δπξσπατθά ή ηα Δζληθά πξφηππα πνπ ηζρχνπλ, θαη’
εθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ ή Δπξσπατθέο ηερληθέο εγθξίζεηο ή ηέινο θνηλέο αλαγλσξηζκέλεο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο.
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ΑΡΘΡΟ 3
ο

ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΤΠΟΒΛΗΘΟΤΝ ΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ.
Οη δηαγσληδφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά
ηνπο ζε μερσξηζηφ θιεηζηφ θάθειν ηα ιεπηνκεξή θαη αθξηβή ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξφκελσλ
γηα

πξνκήζεηα

δπν

(2)

Απνξξηκκαηνθηβσηίσλ

πκπίεζεο

Απνξξηκκάησλ

(PRESS

CONTAINER)

3

Υσξεηηθφηεηαο 10 m .
Ο Αλάδνρνο πνπ ζα αλαδεηρζεί, δελ πξέπεη λα παξεθθιίλεη απφ ηα ζηνηρεία πνπ ππέβαιε θαη λα
πξνζθνκίζεη Απνξξηκκαηνθηβσηία πκπίεζεο Απνξξηκκάησλ (PRESS CONTAINER), ή εμνπιηζκφ ηνπο,
άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή άιινπ θαηαζθεπαζηή.
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα είλαη ζαθή θαη πιήξε, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν
ζρεκαηηζκφο αζθαινχο θξίζεηο γηα ηελ πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηά φισλ ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Σν

θάζε

ρσξεηηθφηεηαο

απνξξηκκαηνθηβψηην
10

m3

είλαη

έλαο

πκπίεζεο
θιεηζηφο

Απνξξηκκάησλ

απηφλνκνο

(PRESS

CONTAINER)

απνξξηκκαηνδέθηεο,

ν

νπνίνο

εμαζθαιίδεη ηε ζπκπίεζε ησλ απνξξηκκάησλ κε κία πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε, απιή θαη αζθαιή
δηαδηθαζία. Θα είλαη εμ' νινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλνο απφ κέηαιιν θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
απνθνκηδή απνξξηκκάησλ.
Σα απνξξηκκαηνθηβψηηα δελ είλαη ζηαζεξά αγθπξσκέλα ζην έδαθνο θαη έηζη δελ απαηηείηαη
ηδηαίηεξα δηακνξθσκέλνο ρψξνο γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο. Οη πεξηνξηζκέλεο δηαζηάζεηο ηνπο ζα
επηηξέπνπλ ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο φπσο ζε αγνξέο, λνζνθνκεία, μελνδνρεία,
πιαηείεο, κεγάια εζηηαηφξηα, εκπνξηθά θέληξα θ.ά. κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ
θαη ηελ πξνζσξηλή ηνπο απνζήθεπζε κέρξη ηελ απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε ηνπο.
Θα δηαζέηεη απηφλνκν πδξαπιηθφ θαη ειεθηξηθφ ζχζηεκα ζπκπίεζεο απνξξηκκάησλ, ην νπνίν δελ
ζα απαηηεί θαλέλα ηδηαίηεξν ρεηξηζκφ παξά κφλν ηελ ζχλδεζε ηνπ κε ην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Ζ ζπκπίεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη κε εκηθπθιηθή πεξηζηξνθή ελφο καραηξηνχ ζπκπίεζεο
θαηάιιεισλ

δηαζηάζεσλ,

θαηά

ηνλ

εγθάξζην

άμνλα

ηνπ

απνξξηκκαηνθηβσηίνπ, ην νπνίν ζπκπηέδεη θαη σζεί ηα απνξξίκκαηα ζην εζσηεξηθφ ηεο θηβσηάκαμαο,
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έηζη
ψζηε
λα
εμαζθαιίδεηαη
κεγάιε

ρσξεηηθφηεηα

ζηε

ρνάλε

ηξνθνδνζίαο.
Σν

καραίξη

κεηά

ηνλ

θχθιν

ζπκπίεζεο

επαλέξρεηαη

ζε

ζέζε

θφξησζεο.

Ζ ζχξα εηζαγσγήο ησλ απνξξηκκάησλ είλαη κεηαιιηθή θαη θέξεη θαηάιιειν κεραληζκφ πνπ
επηηξέπεη ηελ άλεηε θίλεζή ηεο.
Κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ εξγαζίαο αζθαιίδεη απηφκαηα, ψζηε λα απνθεχγνληαη
αηπρήκαηα.
Ζ θίλεζε ηεο ζχξαο εθθέλσζεο γίλεηαη, είηε κεραληθά, είηε πδξαπιηθά.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΚΤΡΙΑ ΜΔΡΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΟΤ ΤΜΠΙΔΗ
Σν

Απνξξηκκαηνθηβψηην

πκπίεζεο

Απνξξηκκάησλ

απνηειείηαη

απφ

ηα

παξαθάησ

ζηνηρεία:
1. Πηεξχγην ( καραίξη)
Δίλαη έλα θηλεηφ ζηνηρείν ην νπνίν κε κηα άξζξσζε ζην πάλσ κέξνο ηνπ δηαγξάθεη έλα ηφμν πάλσ ζε έλα
άμνλα ηζρπξήο θαηαζθεπήο κε ηελ βνήζεηα πδξαπιηθνχ εκβφινπ θαη σζεί ηα απνξξίκκαηα ζηνλ ζάιακν
ζπκπίεζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζην ζψκα ηνπ απνξξηκκαηνθηβψηην ζπκπίεζεο.
Τιηθφ θαηαζθεπήο: Ιακαξίλα λαππεγηθή πάρνπο 12 mm πνηφηεηαο GRADE A –AH36 ζχκθσλα κε LRS/ABS
ή αλψηεξεο.
2. Θάιπκκα :
Δίλαη έλα αξζξσηφ κεηαιιηθφ θάιπκκα πνπ κε ην άλνηγκά ηνπ απειεπζεξψλεη ηνλ ζάιακν ζπκπηέζεσο γηα
λα δερζεί απνξξίκκαηα θαη κε ην θιείζηκφ ηνπ είλαη πιένλ δπλαηή ε ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ
ζπκπίεζεο γηα λα εθηειέζεη έλα πιήξε θχθιν. Ζ θίλεζε ειέγρεηε κε αληίβαξα αιιά θαη πδξνπλεπκαηηθά
έκβνια ηα νπνία ζπγθξαηνχλ θαη αζθαιίδνπλ ην θάιπκκα ηφζν ζηελ αλνηθηή φζν θαη ζηελ θιεηζηή ζέζε.
Τιηθφ θαηαζθεπήο : Ιακαξίλα ηνπιάρηζηνλ 2 mm.

3. Αζθάιηζε θαιχκκαηνο :
Σν θάιπκκα αζθαιίδεη απηφκαηα κεηά ην θιείζηκφ ηνπ θαη ηελ έλαξμε ηνπ θχθινπ ζπκπίεζεο έηζη ψζηε
λα κελ κπνξεί λα αλνίμεη θαη πξνθιεζεί αηχρεκα θαηά ηελ ζπκπίεζε.
4. Θάιακνο ζπκπίεζεο :
α) Ζ πιήξσζή ηνπ γίλεηαη λα απφ εκπξφο.
β) Λα επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε ησλ απνξξηκκάησλ πξηλ ηελ πξνψζεζή ηνπο ζηνλ ζπκπηεζηή.
γ) Σν άλνηγκά ηνπ

λα είλαη πεξίπνπ 1500mm X 900mm θαη είλαη ηέηνην ψζηε λα είλαη δπλαηή ε

απνζήθεπζε ηθαλνχ φγθνπ απνξξηκκάησλ δειαδή πεξίπνπ 660-800 LT.
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δ) Ο ιφγνο ζπκπίεζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4:1.
Τιηθφ θαηαζθεπήο Ιακαξίλα λαππεγηθή πάρνπο 12 mm πνηφηεηαο GRADE A –AH36 ζχκθσλα κε LRS/ABS
ή αλψηεξεο.
5. Έκβνιν :
Σν πδξαπιηθφ έκβνιν θαηαζθεπάδεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε κεγαιχηεξε απφδνζε
ηνπ θαη λα επηηπγράλεη κεγάιε ζπκπίεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπκπηεζηή.
Ζ εζσηεξηθή άξζξσζε ηνπ εκβφινπ έρεη δπλαηφηεηα ιίπαλζεο θαζψο ν γξαζαδφξνο βξίζθεηαη ζε
εμσηεξηθή ζέζε θαη κε θαηάιιειν δίθηπν ζσιελψζεσλ ην γξάζν δηαλέκεηαη ζηελ άξζξσζε.
6. Θηβσηάκαμα (απνξξηκκαηνδέθηεο):
Απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ζαιάκνπ ζπκπίεζεο. Σα πιεπξηθά ηνπ ηνηρψκαηα είλαη εληζρπκέλα κε
θάζεηεο εληζρχζεηο. Αδεηάδεη απφ ηελ πίζσ πφξηα πνπ είλαη αξζξσκέλε απφ ηελ νξνθή.
Τιηθφ θαηαζθεπήο: Ιακαξίλα 4mm πνηφηεηαο St 52-3 ή αλψηεξεο.

7. Οπίζζηα πφξηα :
Θα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο, ζα δηαζέηεη δχν αξζξψζεηο ζηελ νξνθή θαη αζθαιίδεη κε άγθηζηξα κε
ρξήζε θαζηάληαο. Πεξηκεηξηθά δηαζέηεη ειαζηηθφ παξέκβπζκα ην νπνίν θαη εμαζθαιίδεη πιήξε
ζηεγαλφηεηα.
Τιηθφ θαηαζθεπήο: Ιακαξίλα 6εε πνηφηεηαο St 52-3 ή αλψηεξεο.

8. Τδξαπιηθφ ζχζηεκα :
Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ :
-

Σελ πδξαπιηθή αληιία
Σν ειεθηξηθφ θηλεηήξα πνπ θηλεί ηελ αληιία κέζσ ζπκπιέθηε.

-

Σν δνρείν ιαδηνχ πξνζαξκνζκέλν θαη γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ CONTAINER. θαηά 60°

-

Σνλ δηαλνκέα (κε ειεθηξηθή εληνιή ).

-

Σηο δηάθνξεο βαιβίδεο, ξπζκηζηέο πηέζεσο.

9. Ζιεθηξηθφο Πίλαθαο :
Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο θαη ν πίλαθαο ειέγρνπ είλαη ζηεγαλφο θαηά ΗΡ65. Ζ πξνζηαζία έλαληη άκεζεο θαη
έκκεζεο επαθήο επηηπγράλεηαη κε ρακειή ηάζε ιεηηνπξγίαο θαηά ΔΙΟΣ HD384 κέζσ κεηαζρεκαηηζηή
γαιβαληθήο αζθάιεηαο.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΔΣΩΠΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ
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Ζ κεηψπε ρεηξηζκνχ (control panel) ζα δηαζέηεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α) Δπηινγέα ΥΔΗΡΟΘΗΛΖΣΟ -ΑΤΣΟΚΑΣΟ.
β) Δλδεηθηηθή ιπρλία ιεηηνπξγίαο
γ) Γηαθφπηεο κε θιεηδί ΠΣΔΡΤΓΗΟ ΠΑΛΧ - ΠΣΔΡΤΓΗΟ ΘΑΣΧ γηα ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία
δ) Δλδεηθηηθή ιπρλία κεξηθήο πιεξψζεσο %.
ε) Δλδεηθηηθή ιπρλία νιηθήο πιεξψζεσο FULL.
ζη) Γηαθφπηεο (κπνπηφλ) δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ (EMERGENCY)
δ) Σξνθνδφηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βηνκεραληθνχ ηχπνπ ΗΡ 67 θαηά ΔΛ 60309-1, πνπ δελ επηηξέπεη
ηελ εηζαγσγή αληηθεηκέλσλ θαηά ΗΡ 4Υ φηαλ δελ είλαη ζπδεπγκέλν ζην αξζεληθφ ηεκάρην.
ε) Λα ππάξρεη θαη ζηηο δπν πιεπξέο ηνπ ζπκπηεζηή ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ηνπ ξεπκαηνιήπηε κε
ηελ παξέκβαζε κεηαγσγηθνχ δηαθφπηε ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ηνπ ακθίπιεπξα.
ζ) Όια ηα ζηνηρεία ηεο κεηψπεο ρεηξηζκνχ ζα δηαζέηνπλ αλεμίηειεο ηακπέιεο ρξήζεσο.
η) Ο απηνκαηηζκφο ιεηηνπξγίαο θαη ην ζελάξην ιεηηνπξγίαο ζα ειέγρεηαη θαη ζα επηηεξείηαη κέζσ
πξνγξακκαηηδφκελνπ ινγηθνχ ειεγθηή (PLC). Οη ηπρφλ βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο λα αλαθέξνληαη κέζσ
θσηεηλψλ ελδείμεσλ ζην (PLC)
ηα) Δληφο ηνπ πίλαθα λα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν module ην νπνίν λα θέξεη θάξηα 5ΗΚ. Κέζσ ηεο
θάξηαο απηήο ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα απνζηνιήο 5Κ5 κελπκάησλ ζε θηλεηφ ηειέθσλν ή ηεξκαηηθφ PC,
ηα νπνία ζα εηδνπνηνχλ ηνλ ρξήζηε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ θνξηίνπ ηνπ (80%-100%). Κελχκαηα επίζεο
ζα είλαη δπλαηφ λα ζηαινχλ θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο. Απηά ηα κελχκαηα αιιά θαη ν
ηξφπνο απνζηνιήο ηνπο ζα δεισζνχλ απφ ηελ ππεξεζία καο πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ έηζη ψζηε λα
ππάξρεη ην θαηάιιειν software θαηά ηελ παξάδνζε ηνπο. Όιν ην πιηθφ νδεγηψλ θαη ηα prospectus ησλ
ειεθηξνληθψλ ηφζν γηα ηελ ρξήζε φζν θαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζα παξαδνζνχλ ζηελ ππεξεζία κε
ηελ παξάδνζε ησλ ζπκπηεζηψλ.
ηβ) Έλα δεχηεξνο δηαθφπηεο έθηαθηεο αλάγθεο (emergency stop) λα είλαη επίζεο ηνπνζεηεκέλνο θαη
ζηελ απέλαληη πιεπξά ηνπ ζηνκίνπ θφξησζεο απφ απηή ηνπ ρεηξηζηεξίνπ.
ηγ) Έλα δεχηεξν ρεηξηζηήξην ιεηηνπξγίαο είλαη ηνπνζεηεκέλν θαη ζηελ απέλαληη πιεπξά απφ απηή ηνπ
θεληξηθνχ ρεηξηζηεξίνπ.
ηδ) Σν Απνξξηκκαηνθηβψηην πκπίεζεο ζα έρεη ηέηνην ζρήκα θαη δηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο θαηάιιειεο
αξζξψζεηο θαη ππνδνρέο έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε παξαιαβή θαη εθθέλσζή ηνπ ηφζν απφ φρεκα κε
αλπςσηηθφ ηχπνπ γάληδνπ (hook lift) φζν θαη απφ αλπςσηηθφ κε βξαρίνλεο (skip lift).
ηε) Θάζε εξγνλνκηθά εμειηγκέλε ή αηζζεηηθή βειηίσζε ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο ζπκπηεζηέο
απνξξηκκάησλ, ζα εθηηκεζεί ηδηαηηέξσο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δε ζα απνθιίλεη απφ ηα βαζηθά
ζηνηρεία ηεο πξναλαθεξφκελεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο & Πξνδηαγξαθψλ, πνπ αθνξνχλ δηαζηάζεηο, βάξε,
ρσξεηηθφηεηεο, ζχκθσλα κε ηα Δπξσπατθά πξφηππα, εθθξαζκέλα θαηά DIN θ.ι.π.
ηζη) ε εκθαλή ζεκεία λα αλαγξάθεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
ΠΟΟΣΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΟΤ ΤΜΠΙΔΗ
Όια ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα λννχληαη κε απφθιηζε ±5%.
ΒΑΡΟ (θελνχ ζπκπηεζηή)

2.800 KGR

ΟΓΘΟ ΥΟΑΛΖ

0,75 m3.

ΥΡΟΛΟ ΘΤΘΙΟΤ

30 sec

ΗΠΠΟΓΤΛΑΚΖ ΚΟΣΔΡ

5,5 Ζp (4Kw)

ΤΓΡΑΤΙΗΘΖ ΠΗΔΖ

280 bar max
180 bar working pressure

ΒΑΘΚΟ ΤΚΠΗΔΖ

4:1

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΛΛΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΟΤ ΤΜΠΙΔΗ

α) Σα απνξξηκκαηνθηβψηηα ζπκπίεζεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο ή θαη ζήκαηα
ζχκθσλα κε ηνλ Θ.Ο.Θ. έηζη ψζηε λα είλαη νξαηνί θαη ηελ λχρηα γηα ηελ απνθπγή ηξνραίσλ θαη γεληθά
πάζεο θχζεσο αηπρεκάησλ.
β) Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 150
9001: 2001 ή κεηαγελέζηεξν.
γ) Πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ ΔΙΟΣ ή θαη αληίζηνηρσλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. θαηά DIN
30720 θαη DIN 3072 θαζψο επίζεο επ' απηψλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη επίζεζε ηεο ζήκαλζεο CE, πνπ
πηζηνπνηεί ηε ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηηο νδεγίεο αζθαιείαο ηεο επξσπατθήο ελψζεσο.
δ) ηα απνξξηκκαηνθηβψηηα ζπκπίεζεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ επαλάγλσζηα ηα παξαθάησ ζηνηρεία :
1 Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Θαιπκλίσλ
2 Έηνο θαηαζθεπήο
3 Αξηζκφο ζεηξάο παξαγσγήο
4 Λφξκα πνπ αληαπνθξίλεηαη.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
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Ο Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπαηδεχζεη ηνπιάρηζηνλ

δχν (2) ππαιιήινπο πνπ ζα

ππνδείμεη ε ππεξεζία ζηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ απνξξηκκαηνθηβσηίσλ.
Θα θαηαηεζεί ζρεηηθή Τπεχζπλε δήισζε λφκνπ Λ. 1599/86 ζηνλ θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ.
α) Ζ θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ηε δέζκεπζε ηνπ
γηα προκήζεηα αληαιιαθηηθώλ ζην θνξέα (Γηεχζπλζε Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Θαιπκλίσλ).
πγθεθξηκέλα, λα πξνκεζεχεη κε αληαιιαθηηθά ην Γήκν Θαιπκλίσλ γηα ηοσιάτηζηολ δέθα (10) έηε θαη
κε εχινγν ρξφλν παξάδνζεο.
β) Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηελ δέζκεπζή ηνπ λα πξνζθέξεη
έθπησζε επί ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο ηηκνθαηαιφγνπ, ζε φια ηα αληαιιαθηηθά ησλ θπξίσο κεξψλ ησλ
Απνξξηκκαηνθηβσηίσλ πκπίεζεο Απνξξηκκάησλ (PRESS CONTAINER), θαζψο θαη ησλ επί κέξνπο εηδηθψλ
εμαξηεκάησλ ησλ θπξίσο κεξψλ.
γ) Ζ θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ηε δέζκεπζε ηνπ
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ζε service γηα ηοσιάτηζηολ 10 έηε. εκεηψλεηαη φηη ε δηαδηθαζία
ηερληθήο ππνζηήξημεο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ.
ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα ππάξρεη ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ πξνζθεξφκελε εγγχεζε θαιήο
ιεηηνπξγίαο πνπ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζα είλαη γηα δύο (2) τρόληα.
ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα ππάξρεη επίζεο ν ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ
(Απνξξηκκαηνθηβσηίσλ πκπίεζεο Απνξξηκκάησλ (PRESS CONTAINER) φπνπ ζα είλαη κε πνηλή
απνθιεηζκνχ ηέζζερεης (4) κήλες απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ
ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ

Αρηζ. Μει.: 17/2015

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ :

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΩΝ
ΤΜΠΙΔΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ
(Press Containers)
ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 10 m3»

ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ

38.000,00€

ΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΖΖ:

ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α

ΕΙΔΟ

Μ.Μ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΡΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ

1

Απορρηκκαηοθηβώηηα
σκπίεζες
Απορρηκκάηωλ
(Press Container)
10m3

ΣΔΚ

2

19000

38000

Σύνολο
Φ.Π.Α. 16%
Γενικό Σύνολο

38000
6080
44.080
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ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑΓΧΛΗΕΟΚΔΛΟΤ ΓΗΑ ΣΖΛ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ «ΓΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΑ
ΤΜΠΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ (Press Containers) ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 10 m3» ΜΔ ΠΡΟΥΔΙΡΟ
ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Κάισκλος …../..…/2015

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ
ΓΖΚΟ ΘΑΙΤΚΛΗΧΛ
ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ
ΣΚΖΚΑ ΚΔΙΔΣΧΛ
ΘΔΜΑ: Προκήζεηα «Γύο Απορρηκκαηοθηβώηηα σκπίεζες Απορρηκκάηωλ (Press Container)
10m3»
ΠΡΟΦΟΡΑ
Σεο επηρείξεζεο ________________________, έδξα ____________________
Οδφο_________________________________,

Αξηζκφο ______________ ,

Σειέθσλν _____________, FAX ____________________

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ – ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
T IMO Λ Ο Γ ΙΟ Π ΡΟ  ΦΟ Ρ Α 

Α/Α

ΔΙΓΟ

Μ.Μ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΑ

ΜΔΡΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ

1

Απορρηκκαηοθηβώηηα
σκπίεζες
Απορρηκκάηωλ
(Press Container)
10m3

ΣΔΚ

2

19000

38000

χλνιν
Φ.Π.Α. 16%
Γεληθφ χλνιν

38000
6080
44.080

Κάλυμνος …./…/…….
Ο
Προσφέρων

Ο Γήκαξρνο Θαιπκλίσλ

Ησάλλεο ΓΑΙΟΤΕΖ

Κοηλ. : 1. Γξαθείν Πξνκεζεηψλ

2. Γξακκαηεία
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