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«Προμήθεια σάκων απορριμμάτων»
Αριθμ. μελέτης: 2020018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας
καθαριότητας για το έτος 2020, προκειμένου αυτή να συλλέγει τα απορρίμματα.
Οι σάκοι θα είναι από πολυαιθυλένιο, μαλακής πυκνότητας, οικολογικό πιστοποιημένο με ISO, φιλικό
προς το περιβάλλον με δυνατότητα ανακύκλωσης:
1) μεγέθους 80 Χ 110 χρώματος πορτοκαλί και επάνω θα αναγράφουν με μεγάλα κεφαλαία γράμματα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ. (8-9 τεμαχίων ανά κιλό),
2) μεγέθους 70Χ85 χρώματος πορτοκαλί (και 15 τεμαχίων ανά κιλό)
3) μεγέθους 20Χ34 λευκού χρώματος για ακαθαρσίες σκύλων πάχους 25 μικρών, (περίπου 310
τεμαχίων ανά κιλό).
Κριτήριο αξιολόγησης της προμήθειας είναι η οικονομικότερη προσφορά.
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 40.170,00€ πλέον Φ.Π.Α.
24% 9.640,80€, δηλαδή συνολική δαπάνη 49.810,80€ προέρχεται από πόρους του Δήμου.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 και συγκεκριμένα
τους ΚΑ 20.6279.0003, 35.6279.0002 και 45.6279.0001.
Κ.Α.
20.6279.0003
35.6279.0002
45.6279.0001
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.
15.000.00 €
19.810,80 €
15.000,00 €
49.810,80 €

Στη δαπάνη της προμήθειας συμπεριλαμβάνονται
αποθήκες του Δήμου.

τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης στις

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 4/2/2020
Ο Δ/ντης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 4/2/2020

Παναγιώτης Αυγουστάκης
Δασολόγος ΠΕ

Σταύρος Δεριζιώτης
Υπ. Προμηθειών & Διαχ. Αποθηκών
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«Προμήθεια σάκων απορριμμάτων»
Αριθμ. Μελέτης: 2020018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

1. Σάκοι απορριμμάτων

Kg

24.800

1,600000€

Σάκοι περιττωμάτων
σκυλιών

Kg

140

3,50€

α/α

2.

ΕΙΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ
39.680,00€
490,00€

ΣΥΝΟΛΟ

40.170,00€

ΦΠΑ 24%

9.640,80€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

49.810,80€

CPV 19640000-4

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 4/2/2020
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 4/2/2020

Παναγιώτης Αυγουστάκης
Δασολόγος ΠΕ

Σταύρος Δεριζιώτης
Υπ. Προμηθειών & Διαχ. Αποθηκών

3

«Προμήθεια σάκων απορριμμάτων»
Αριθμ. μελέτης: 2020018

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς
συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προμήθεια, σε συνδυασμό με
τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών.
Άρθρο 2
Ισχύουσες διατάξεις
Η παρούσα προμήθεια και ο σχετικός διαγωνισμός διέπεται από τις Διατάξεις:
1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
3. Του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
5. Του Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-072013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/ Α/22-11-2010),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016
12. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και
ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209.
13. Την υπ' αριθ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). (22.11.2016 ανακοίνωση ΕΑΑΔΗΣΥ) (Υπ. Υποδομών &
Μεταφορών
εγκ.19/ΔΝΣβ΄/58251/Φ.ΕΓΚ./18.11.2016)
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
απόφ.
158/2016/25.10.2016 - ΦΕΚ 3698/16.11.2016 τεύχος Β')(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15 με την
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οποία τέθηκε σε ισχύ το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες
σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.
14. Την ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969/β/22-03-2017) του Υπ. Οικονομικών-Δικαιοσύνης (κράτηση
ποσοστού ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
15. Την με αρ. 57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’) «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
16. Το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 σχετικά με τον Αποκλεισμό από δημόσιες συμβάσεις και
χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας
17. Το άρθ. 18 του Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62/3-5-17) με το οποίο απαιτείται πλέον η δημοσίευση
περίληψης της διακήρυξης των Συνοπτικών Διαγωνισμών σε μια τοπική εφημερίδα.
18.Το ΦΕΚ 171 Α΄/13-11-2017 σχετικά με τροποποιήσεις του Ν.4412/2016
19. Τη παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 22
του Ν. 4144/2013
20. To N. 4555/2018 Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018)
Όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Άρθρο 3
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με
το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, με σφραγισμένες
προσφορές, εφόσον όμως πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, σύμφωνα με
τον Ν. 4412/8-8-2016.
Δεκτές προσφορές θα γίνονται για το σύνολο των ειδών.
Τα τεύχη δημοπράτησης, που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι κατά
σειρά ισχύος τα κατωτέρω:
1. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας
2. Ο Προϋπολογισμός
3. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Η Τεχνική Έκθεση
5. Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας
Άρθρο 4
Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά των την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της
απόφασης κατακύρωσης (παρ. 2 &3 του άρθρου 316 του Ν.4412/2016), η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο
316 παρ. 4 του Ν.4412/2016.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 316 του Ν.4412/2016. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περιπτ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 5
Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του Ν4412/2016 και εφαρμόζονται τα
άρθρα 200 έως 220 και 335 έως 338 του Ν4412/2016 και του άρθρου 316 του Ν.4412/2016. Η
χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι δεν θα υπερβαίνει την 31/12/2020 μετά την
5

υπογραφή της µε δικαίωμα παράτασης της σύμβασης έως τρείς (3) μήνες , µετά από εισήγηση
της Αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης και της Διεύθυνσης Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης και κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου,
πάντα με την
προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού ή των
αρχικών συμβατικών ποσοτήτων. Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής υποχρεούται να
ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου µε το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης ή µε την ίδια τιμή µε
αυτή της προσφοράς του.
Τέλος ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τη σύμβαση σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στα αρ.132 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα , πάντα
κατόπιν σχετικής εισήγησης της Αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης και της
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 6
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 302 του Ν.4412/2016.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 302 του Ν.4412/2016 παρ.3 & 4.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παραμένει στην υπηρεσία όσο χρονικό διάστημα ορίζει η προσφορά
του προμηθευτή ή απαιτεί η υπηρεσία για το χρόνο εγγύησης.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 301 και 302 παρ.8 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 209
παρ 4 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 7
Χρόνος εγγύησης
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο
παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών και υπολογίζεται δύο (2) μήνες μετά, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 302 παρ.1 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 8
Χρόνος παράδοσης υλικών
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται ότι δεν θα υπερβαίνει την 31/12/2020 και θα ορίζεται σε αυτό και
σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.
Ο προμηθευτής υποχρεούνται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα και
σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 6 του Ν. 4412/2016.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε και σύμφωνα με το άρθρο 206
παρ. 7 του Ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή,
εάν λήξει ο παραταθείς, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης προμήθειας ή αντικατάστασης του υλικού μετά τη λήξη
του συμβατικού χρόνου επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.
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Ο υπολογισμός του προστίμου κατά του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης για φόρτωσηπαράδοση ή αντικατάσταση του υλικού καθώς και η είσπραξη αυτού γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 2,3,4,5,6 του άρθρου 207 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 9
Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται
σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 5 του Ν.4412/2016
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής, σύμφωνα με το άρθρο 208 παρ.2 του
Ν.4412/2016 και η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή
απόρριψης υλικών σύμφωνα με το άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/2016.
Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό 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 το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη
χρήση που προορίζεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 και
ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στις παρ. 5,6,7,8,9 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 10
Χρόνος παραλαβής υλικών
Η παραλαβή των υλικών καθώς και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο (παρ. 1,2 άρθρο 209 του Ν.
4412/2016.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέστηκε αυτοδίκαια και ισχύει το άρθρο 209 παρ. 3,4 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 11
Τρόπος πληρωμής
Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ. 3 του Ν.4412/2016 και με
την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 200 παρ. 4 & 6 του
Ν.4412/2016 και όχι πριν την οριστική παραλαβή των υλικών.
Άρθρο 12
Ποινικές ρήτρες
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της
προμήθειας, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 218 του
Ν4412/2016.
Άρθρο 13
Απόρριψη παραδοτέου -Αντικατάσταση – έκπτωση αναδόχου
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της
σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζεται οι διατάξεις, που
αναφέρονται στα άρθρα 203, 213 & 220 του Ν4412/2016.

Άρθρο 14
Φόροι – τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
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Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. Σε περίπτωση μεταβολής του συντελεστή ΦΠΑ, η διαφορά θα
βαρύνει το Δήμο και δεν θα μεταβληθεί η καθαρή αξία των ειδών.
Άρθρο 15
Ατυχήματα - Ζημιές - Ασφάλιστρα και Αποζημιώσεις
Σε καμία περίπτωση δε δύναται να επιβαρυνθεί ο Δήμος με αποζημίωση για ζημιές ή ατυχήματα
που προκαλούνται από το προσωπικό του προμηθευτού και των μεταφορικών μέσων που
αυτός χρησιμοποιεί για την παράδοση των υλικών, ενώ αυτός είναι ο εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος
αστικής και ποινικής ευθύνης για τα τυχόν προαναφερθέντα ατυχήματα και φθορές, σύμφωνα με
το άρθρο 210 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 16
Ειδικές υποχρεώσεις αναδόχου
- Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
- Οι προσφερόμενες τιμές των υποψήφιων προμηθευτών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές
του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
- Στα προσφερόμενα είδη η τιμή θα συμπεριλαμβάνει και τα μεταφορικά στα σημεία που θα
υποδειχθούν (αποθήκες εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου) .
Άρθρο 17
Περιεχόμενα προσφορών
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι
απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.
Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές
προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης
απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία.
Η επιτροπή διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τις απαιτούμενες διευκρινίσεις για την
καλύτερη αξιολόγηση των προσφορών.
Τέλος, εντός της προσφοράς (όπως θα ορισθεί στη διακήρυξη του διαγωνισμού) θα
κατατεθεί δείγμα του κάθε προσφερόμενου υλικού) .
Επίσης ο φάκελος θα περιέχει :
Α. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (α. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή β. ακριβή φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από
αρμόδια αρχή με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά ή στα αγγλικά ή γ. ευανάγνωστα
αντίγραφα συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση στη οποία να δηλώνεται ότι είναι
ακριβή φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπου)
-

-

-

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1801:2008 – OHSAS 18001:2007 με πεδίο
εφαρμογής ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ & ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
(Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ – ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001:2015 με πεδίο εφαρμογής
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ & ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (Σύστημα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) με
πεδίο εφαρμογής την παραγωγή και πώληση πλαστικών σάκων
απορριμμάτων- πολυαιθυλενίου

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο συμμετέχων δηλώσει (ή αυτό απορρέει από τα έγγραφα
του επιμελητηρίου ή του πιστοποιητικού ΓΕΜΗ – περιγραφή αντικειμένου / δραστηριότητας
εταιρείας) ότι ΔΕΝ είναι ο ίδιος παραγωγός σάκων απορριμμάτων και θα προμηθευτεί από
άλλη εταιρεία τα είδη τότε θα πρέπει να κατατεθούν τα ως άνω πιστοποιητικά καθώς και ΤΕΥΔ
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και από την εταιρεία – εργοστάσιο παραγωγής (και θα συμπληρωθεί στο ΤΕΥΔ του
προσφέροντα το αντίστοιχο πεδίο.
Β. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με την οποία θα δηλώνεται ότι :
1. Όλα τα είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης και ότι η προμήθεια θα εκτελεστεί
σύμφωνα με όσα ορίζει η υπ’ αριθ. 2020018 μελέτη και η Διακήρυξη του διαγωνισμού.
2. Τα δείγματα που εμπεριέχονται στη προσφορά
Γ. ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ των προς προμήθεια ειδών για τα οποία καταθέτει
προσφορά.
Άρθρο 18
Αξιολόγηση προσφορών
Για την επιλογή της καλύτερης προσφοράς γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί
τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Μελέτης.
Άρθρο 19
Τρόπος εκτέλεσης
Στην εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών εφαρμόζονται τα άρθρα 200 έως 220 του Ν. 4412/2016.
Τα υλικά θα παραδοθούν τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες ων Υπηρεσιών, κατόπιν εντολής,
στην αποθήκη του Δήμου.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 4/2/2020
Ο Δ/ντης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 4/2/2020

Παναγιώτης Αυγουστάκης
Δασολόγος ΠΕ

Σταύρος Δεριζιώτης
Υπ. Προμηθειών & Διαχ. Αποθηκών
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