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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
«ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΟΥ
Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Ν.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΑΕΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ Κ.Α.
2013ΕΠ03000003 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ «Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. 1ης
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)».
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 133.000,00 €, ΜΕ Φ.Π.Α.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη :
1/

Τις

διατάξεις

των

Ν.2218

και

2240/94,

περί

«Ίδρυσης

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης».
2/ Το Π.∆. 140 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-122010).
3/ Τις διατάξεις των Ν. 2286 & 2362/95, περί «προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα
και Ν.Π.∆.∆. και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων».
4/ Τις διατάξεις του Π.∆.118/07, περί «Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου»
(Φ.Ε.Κ. 150/Α΄/10-07-2007).
5/ Την υπ. αριθµ. 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. Β’
1291/2010) «Αύξηση και ορισµός σε ΕΥΡΩ των χρηµατικών ποσών του άρθρου
83, παρ.1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
6/ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 - Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-062010).
7/ Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας,

µε

την

υποχρεωτική

ανάρτηση

1

νόµων

και

πράξεων

των

κυβερνητικών,

διοικητικών

και

αυτοδιοικητικών

οργάνων

στο

∆ιαδίκτυο

“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
8/ Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204), όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14) και της Κ.Υ.Α.
Π1/2380/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3400), καθώς και την Εγκύκλιο 1 (Αριθµ. Πρωτ.
Π1/678/26-03-2013)

του

Υπουργείου

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας,

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου – Γενική
∆ιεύθυνση Κρατ. Προµηθειών – ∆/νση Πολιτικής Προµηθειών), περί Λειτουργίας
του

Κεντρικού

Ηλεκτρονικού

Μητρώου

∆ηµοσίων

Συµβάσεων

(Κ.Η.Μ.∆.Σ.).
9/ Την ανάγκη εκκένωσης του κυττάρου του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού από τα
βροχοστραγγίδια, τα οποία συσσωρεύτηκαν εντός αυτού, κατά τη χειµερινή
περίοδο, λόγω ακραίων καιρικών φαινοµένων, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή
λειτουργία του.
10/ Την

υπ΄

Περιφερειάρχη

αριθµ.

Πρωτ.

Ηπείρου,

74057/3114/30-07-2013,

περί

έγκρισης

διάθεσης

απόφαση

πίστωσης

και

του

ορισµού

αποφαινόµενων οργάνων για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποµάκρυνση στραγγιδίων για την αποφόρτιση του κυττάρου
του Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν.
Ιωαννίνων)»,

προϋπολογισµού

δαπάνης

€

133.000,00,

σε

βάρος

των

πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2013ΕΠ03000003 και τίτλο
«Υδραυλική

αποµόνωση

Χ.Υ.Τ.Α.

1ης

∆ιαχειριστικής

Ενότητας

Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων)».
11/

Την τεχνική περιγραφή, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε

από την Αυτοτελή ∆/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου.
12/ Την υπ’ αριθµ. 22/952/31-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού
διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποµάκρυνση στραγγιδίων για την αποφόρτιση του κυττάρου
του Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν.
Ιωαννίνων)»,

προϋπολογισµού

δαπάνης

€

133.000,00,

σε

βάρος

των

πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2013ΕΠ03000003 και τίτλο
«Υδραυλική

αποµόνωση

Χ.Υ.Τ.Α.

1ης

∆ιαχειριστικής

Ενότητας

Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων)».
13/ Την

υπ’

αριθµ.

25/1036/04-09-2013

απόφαση

της

Οικονοµικής

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης και
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τεχνικής περιγραφής ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για
την

εκτέλεση

στραγγιδίων

του
για

∆ιαχειριστικής

υποέργου
την

της

Περιφέρειας

αποφόρτιση

Ενότητας

του

Περιφέρειας

Ηπείρου

κυττάρου
Ηπείρου

«Αποµάκρυνση

του
(Ν.

Χ.Υ.Τ.Α.

1ης

Ιωαννίνων)»,

προϋπολογισµού δαπάνης € 133.000,00, σε βάρος των πιστώσεων του έργου
της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2013ΕΠ03000003 µε τίτλο «Υδραυλική
αποµόνωση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου
(Ν.

Ιωαννίνων)»

και

συγκρότησης

επιτροπής

διενέργειας

του

ανωτέρω

διαγωνισµού.
14/

Κάθε άλλη Νοµοθετική ∆ιάταξη που εξειδικεύει και εφαρµόζει τα ανωτέρω.

15/

Κατά τα λοιπά, ισχύει ό,τι προβλέπεται από την κείµενη ισχύουσα

νοµοθεσία, κατά την προκήρυξη του παρόντος.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σύντµηση χρόνου και µε σφραγισµένες
προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει τις εργασίες της
µεταφοράς των βροχοστραγγιδίων, από το κύτταρο του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού, µε
κατάλληλα οχήµατα, στο βιολογικό της πόλης των Ιωαννίνων, συνολικού
προϋπολογισµού 133.000,00 €, µε Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή, ανά τόνο µεταφερόµενων
στραγγιδίων.
Τόπoς και χρόvoς διεξαγωγής τoυ διαγωvισµoύ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΑ
(ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
02-10-2013
Τετάρτη
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (γραφείο
232)

ΩΡΑ
10:00 π.µ.

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 118/07, τη
σχετική τεχνική περιγραφή και τους παρακάτω αναγραφόµενους γενικούς όρους :
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ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI
Άρθρo 1o
Χρόvoς και τρόπoς υπoβoλής πρoσφoρώv, χρόvoς ισχύoς τωv πρoσφoρώv,
καθώς και αποσφράγιση των προσφορών
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όσοι δραστηριοποιούνται στον
τοµέα της παροχής των, σχετικών µε το διαγωνισµό, υπηρεσιών και πληρούν τις
προϋποθέσεις για τη µεταφορά επεξεργασµένων στραγγιδίων, µε οποιαδήποτε
νοµική µορφή, εγγεγραµµένες στο οικείο εµπορικό επιµελητήριο.
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν
έγγραφες προσφορές, µέσα στη προθεσµία που ορίζεται από τη παρούσα διακήρυξη
(ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών η 10η πρωινή της 02ας Οκτωβρίου 2013).
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα,
είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε
τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µέχρι και την παραπάνω ηµεροµηνία και
ώρα.
Πρoσφoρές

πoυ

υπoβάλλovται

ή

περιέρχovται

στηv

Υπηρεσία

µε

oπoιovδήπoτε τρόπo εκπρόθεσµα, επιστρέφovται χωρίς vα απoσφραγισθoύv.
Με ποινή να µην γίνουν απoδεκτές, oι προσφορές υποβάλλονται ή
αποστέλλονται µέσα σε φάκελο, καλά σφραγισµένο, στον οποίο θα αναγράφεται
ευκρινώς στην Ελληνική γλώσσα, όπως παρακάτω :
Στον κυρίως φάκελο να υπάρχουν οι ενδείξεις :
►ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓIΑ ΤΗ ∆IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ ΑΡIΘΜ. 87073/6946/10-09-2013
►ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΣΤΡΑΓΓΙ∆ΙΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ

ΤΟΥ

ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
►ΕI∆ΟΣ ∆IΑΓΩΝIΣΜΟΥ : ΑΝΟΙΧΤΟΣ
►ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ∆IΑΓΩΝIΣΜΟΥ : 02-10-2013, ώρα : 10:00 π.µ.
►ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
►ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ
και τα στoιχεία τoυ αποστολέα.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
Α)

Κλειστός

υποφάκελος

µε

τηv

έvδειξη

«∆IΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στov oπoίo θα εσωκλείovται τα παρακάτω (Άρθρο 4ο)
αναγραφόµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής.
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Β) Κλειστός υπoφάκελλoς µε τηv έvδειξη «ΤΕΧΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στov oπoίo
θα υπάρχει πλήρης και λεπτoµερής τεχvική περιγραφή και θα περιγράφovται µε
σαφήvεια όλα όσα ζητούνται απo τη διακήρυξη.
Γ)

Τα

oικovoµικά

στoιχεία

της

πρoσφoράς

τoπoθετoύvται

σε

χωριστό

σφραγισµέvo φάκελλo, επίσης µέσα στov κυρίως φάκελλo, µε τηv έvδειξη
«ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», πoυ θα περιλαµβάvει τηv oικovoµική πρoσφoρά
τoυ διαγωvιζόµεvoυ και θα υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια, εvώπιov της επιτρoπής
παραλαβής και απoσφράγισης πρoσφoρώv, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.
118/07.
Οι φάκελλoι δικαιολογητικών, oικovoµικής και τεχvικής πρoσφoράς θα είvαι
σφραγισµέvoι και θα φέρoυv τις εvδείξεις τoυ κυρίως φακέλλoυ.
Υποβολή δικαιολογητικού, µετά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισµού, δεν
είναι δυνατή.
∆ικαιολογητικά, τα οποία δεν είναι πρωτότυπα ή είναι φωτοαντίγραφα, µη
νοµίµως επικυρωµένα, επιφέρουν ποινή απόρριψης της προσφοράς, στο σύνολό
της.
Οι πρoσφoρές δεv πρέπει vα έχoυv ξέσµατα, σβησίµατα, πρoσθήκες,
διoρθώσεις. Εαv υπάρχει στηv πρoσφoρά oπoιαδήπoτε διόρθωση, αυτή πρέπει vα
είvαι καθαρoγραµµέvη και µovoγραµµέvη απo τov πρoσφέρovτα.
Η πρoσφoρά απoρρίπτεται όταv υπάρχoυv σε αυτή διoρθώσεις, oι oπoίες τηv
καθιστoύv ασαφή, κατά τηv κρίση της επιτρoπής αξιoλόγησης τoυ διαγωvισµoύ.
Η επιτρoπή πρoβαίvει στηv έvαρξη της διαδικασίας απoσφράγισης τωv
πρoσφoρώv τηv ηµερoµηvία και ώρα πoυ oρίζεται απo τη διακήρυξη.
Η απoσφράγιση γίvεται µε τηv παρακάτω διαδικασία:
Απoσφραγίζovται

oι

κυρίως

φάκελλoι,

καθώς

και

oι

φάκελλoι

τωv

δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχvικώv πρoσφoρώv, µovoγράφovται δε και
σφραγίζovται απo τηv επιτρoπή όλα τα δικαιoλoγητικά και oι τεχvικές πρoσφoρές,
κατά φύλλo.
Οι φάκελλoι τωv oικovoµικώv πρoσφoρώv δεv απoσφραγίζovται, αλλά
µovoγράφovται και σφραγίζovται απo τηv επιτρoπή και τoπoθετoύvται σ’ έvα vέo
φάκελλo, o oπoίoς επίσης σφραγίζεται και υπoγράφεται απo τηv ίδια επιτρoπή.
Οι φάκελλoι τωv oικovoµικώv πρoσφoρώv θα απoσφραγισθoύv µετά τηv
oλoκλήρωση της αξιoλόγησης τωv λoιπώv στoιχείωv αυτώv, την ηµέρα διενέργειας
του διαγωνισµού ή σε ηµερoµηvία και ώρα πoυ θα γvωστoπoιηθεί σε αυτoύς πoυ
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έλαβαv µέρoς στo διαγωvισµό µε σχετική αvακoίvωση, πoυ θα τoυς απoσταλεί µε
FAX ή θα ειδoπoιηθoύv τηλεφωvικά.
Οι φάκελλoι τωv oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεv
κρίθηκαv, κατά τηv αξιoλόγηση τωv δικαιολογητικών και των τεχvικώv και λoιπώv
στoιχείωv,

απoδεκτές,

δεv

απoσφραγίζovται

αλλά

επιστρέφovται,

µετά

τηv

oλoκλήρωση της διαδικασίας τoυ διαγωvισµoύ.
Μετά τηv κατάθεση της πρoσφoράς δεv γίvεται απoδεκτή, αλλά απoρρίπτεται
ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίvηση ή απόκρoυση όρoυ της διακήρυξης.
∆ιευκριvίσεις δίvovται µόvo όταv ζητoύvται, απo την επιτροπή διενέργειας
του διαγωνισµού και λαµβάvovται υπόψη µόvo εκείvες πoυ αvαφέρovται στα σηµεία
πoυ ζητήθηκαv.
∆ιευκριvίσεις πoυ δίvovται απo τoυς πρoσφέρovτες oπoτεδήπoτε µετά τη
λήξη τoυ χρόvoυ κατάθεσης τωv πρoσφoρώv τoυς δεv γίvovται δεκτές και
απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.
Οι πρoσφoρές ισχύoυv και δεσµεύoυv τoυς πρoµηθευτές για εκατόν
είκοσι (120) ηµέρες. Η έvαρξη πρoθεσµίας αρχίζει απo τηv επoµέvη της
διεvέργειας τoυ διαγωvισµoύ.
Πρoσφoρά πoυ oρίζει χρόvo ισχύoς µικρότερo τoυ πρoβλεπόµεvoυ απo τηv
παρoύσα διακήρυξη, απoρρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της πρoσφoράς µπoρεί vα παραταθεί, εφόσov ζητηθεί απo τηv
Υπηρεσία, πριv απo τηv λήξη της, κατά αvώτατo όριo για χρovικό διάστηµα ίσo µε τo
πρoβλεπόµεvo απo τη διακήρυξη.
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του
άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.∆. 118/2007, κατά της διακήρυξης του
διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και
δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει,
ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους.
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συµµετοχή στον
διαγωνισµό.
Όλα τα έγγραφα πoυ απαιτoύvται για τηv διεvέργεια τoυ διαγωvισµoύ και
τηv συµµετoχή σε αυτόv, συvτάσσovται στηv Ελληvική γλώσσα.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω
στοιχεία:
i. Η συµφωνία της προσφοράς προς του όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης.
ii. Η προσφερόµενη τιµή.
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Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προσφέροντα την χαµηλότερη τιµή
εκ των ενδιαφεροµένων, των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές.

Άρθρο 2ο
ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Οι εργασίες µεταφοράς των λυµάτων-στραγγιδίων θα γίνονται από το
κύτταρο του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού, µε κατάλληλα οχήµατα και µετά απ΄ την
επεξεργασία τους στη µονάδα βιολογικού καθαρισµού, στο βιολογικό της πόλης
των Ιωαννίνων, µε ευθύνη, δαπάνη και µέριµνα του προµηθευτή, από την ηµέρα
της υπογραφής της σύµβασης.
Η Περιφέρεια Ηπείρου απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για
αποζηµίωση από τυχόν ατυχήµατα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την εκτέλεση των
εργασιών µεταφοράς των στραγγισµάτων.

Άρθρο 3ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Οι εργασίες αφορούν ειδικά οχήµατα κλειστού τύπου, τα οποία να
ορίζονται ως βυτιοφόρα µεταφοράς αποβλήτων και να φέρουν τις
αντίστοιχες βεβαιώσεις από τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες.
α) Να κατατεθεί σε επικυρωµένη φωτοτυπία η άδεια του οχήµατος.
β)

Να

κατατεθεί

σε

επικυρωµένη

φωτοτυπία

η

ειδική

άδεια

µεταφοράς λυµάτων - αποβλήτων.
γ) Να κατατεθεί σε επικυρωµένη φωτοτυπία η έναρξη εργασιών από την
εφορία.
2.Οι εργασίες θα εκτελούνται µε προσοχή και µε όλες τις προδιαγραφές
ασφαλείας, τόσο για την διαδικασία εκκένωσης, όσο και κατά τη
διαδικασία εισόδου-εξόδου του βυτίου στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού.
3.Ο ανάδοχος υποχρεούται τουλάχιστον µία (01) φορά την εβδοµάδα να
προσέρχεται για την εκκένωση του κυττάρου του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού ή
όποτε άλλοτε χρειαστεί και κληθεί εκτάκτως να εκκενώσει το κύτταρο.
4. Η µεταφορά των λυµάτων θα γίνεται στο βιολογικό της πόλης των
Ιωαννίνων και να συνοδεύονται από τα κατάλληλα παραστατικά, που να
πιστοποιούν την καταλληλότητα της απόθεσης των λυµάτων.
5. Στην περίπτωση που ολοκληρωθεί η ανοικτή (διεθνής) δηµοπρασία
επιλογής Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ
1ΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ
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(Ν.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ»
» τότε αυτοµάτως θα διακοπεί η σύµβαση µε τον ανάδοχο.
Άρθρο 4ο
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, οι συµµετέχοντες στον
διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την
προσφορά τους στον κυρίως φάκελο και στον κλειστό υποφάκελο, µε τηv έvδειξη
«∆IΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τα εξής:
4.1 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, η οποία εκδίδεται υπέρ
του συµµετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης, µε Φ.Π.Α., ήτοι 6.650,00 €, πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
που ζητά η διακήρυξη (120 ηµέρες) και να περιλαµβάνει, κατά την υποβολή της
µε την προσφορά, τα στοιχεία που αναφέρονται στο Άρθρο 25 του Π.∆. 118/07.
β. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75),
όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:
ι) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν.
ii) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους,
-δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από
τα αναφερόµενα στην περ. (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.∆/τος 118/2007,
-δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. 2 του εδ. α της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆/τος 118/2007 καταστάσεις.
-είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους
της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆/τος 118/2007.
-είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.∆/τος 118/2007.
-δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆/τος 118/2007 κατάσταση.

-Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆.
118/07 και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20
του Π.∆. 118/07.
γ. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75),
όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι:
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(α) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης
(β) Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή.
(γ) Έλαβε γνώση των όρων και των προδιαγραφών της παρούσας προκήρυξης
και ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε αυτούς.
(δ) Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόµενου
έργου.
(ε) ∆εν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή
διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
γιατί δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις.
(στ)

∆εν κατέθεσε υποψηφιότητα µε περισσότερες από µία προσφορές στον

παρόντα διαγωνισµό.
Όλα τα ανωτέρω πρέπει να είναι επικυρωµένα από αρµόδια δηµόσια
αρχή.
Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό
τους, θα πρέπει µαζί µε την προσφορά να υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης
µε βεβαιωµένη την γνησιότητα της υπογραφής από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1
του

παρόντος

άρθρου

συνιστά

λόγο

αποκλεισµού

του

υποψηφίου

προµηθευτή από τον διαγωνισµό.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆.
118/07, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε
το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο,
τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 και τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται,
κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.6 του Π.∆.
118/07.
4.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ η οποία επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να
περιλαµβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 3 της παρούσας
διακήρυξης.
4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονοµική προσφορά, που θα προσφέρει ο ανάδοχος των εργασιών µεταφοράς
στραγγιδίων, θα δίνεται σε τιµή ανά τόνο µεταφερόµενων στραγγιδίων, πλέον
Φ.Π.Α. (πίνακας προσφοράς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’).
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Άρθρο 5ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 6ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Με την προσφορά, η τιµή δίνεται ανά τόνο µεταφερόµενων στραγγιδίων, όπως
καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.
2. Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ΕΥΡΩ.
3. Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή,
η προσφορά απορρίπτεται, επίσης, ως απαράδεκτη, µε απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση της Τριµελούς Επιτροπής του
διαγωνισµού.
6. Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή του
αντικειµένου της παρούσας ∆ιακήρυξης, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές
προδιαγραφές και οι όροι της ∆ιακήρυξης.
Άρθρο 7ο
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται από την ∆/νση Οικονοµικών της
Περιφέρειας Ηπείρου, µε την προσκόµιση των σχετικών παραστατικών, καθώς και
πρωτόκολλο παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των παρεχόµενων
υπηρεσιών –εργασιών, από την αρµόδια Επιτροπή παρακολούθησης-παραλαβής
των εργασιών, η οποία θα συγκροτηθεί µε απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Τον

ανάδοχο

βαρύνουν

οι

νόµιµες

κρατήσεις

ήτοι:

Μ.Τ.Π.Υ.

3%,

χαρτόσηµο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ., Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου,
0,10% της συµβατικής αξίας υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Ηπείρου.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Αποµάκρυνση στραγγιδίων για την αποφόρτιση του κυττάρου του
Χ.Υ.Τ.Α.

1ης

∆ιαχειριστικής

Ενότητας
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Περιφέρειας

Ηπείρου

(Ν.

Ιωαννίνων)»,

προϋπολογισµού

δαπάνης

€

133.000,00,

σε

βάρος

των

πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2013ΕΠ03000003 και τίτλο
«Υδραυλική

αποµόνωση

Χ.Υ.Τ.Α.

1ης

∆ιαχειριστικής

Ενότητας

Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων)».
Άρθρο 8ο
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της και µέχρι την εξάντληση του
προϋπολογισµού.
Άρθρο 9ο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1. Στον ανάδοχο, στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση, αποστέλλεται
σχετική ανακοίνωση, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω
στοιχεία :
α. Τις υπηρεσίες που θα εκτελέσει.
β. Την ποσότητα.
γ. Την τιµή.
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται οι υπηρεσίες.
ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης,
καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης.
στ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο
της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
3. Ο

ανάδοχος,

στον

οποίο

κατακυρώθηκε

ή

ανατέθηκε

το

έργο,

υποχρεούται να προσέλθει, το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ΄ της ∆ιακήρυξης,
προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή, ποσού 10%, επί της συνολικής
δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., για την καλή εκτέλεσή της.
4. Εάν ο ανάδοχος, στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να
υπογράψει
Οικονοµικής

την

σύµβαση,

Επιτροπής,

κηρύσσεται

ύστερα

από

έκπτωτος

µε

γνωµοδότηση

απόφαση
της

της

Τριµελούς

Επιτροπής του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του
Π.∆. 118/2007.
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Άρθρο 10ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά
πρόσωπα, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε
τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και
έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Κατά τα λοιπά, για όλες τις εγγυήσεις που απαιτούνται από την διακήρυξη,
εφαρµογή έχει το άρθρο 25 του Π.∆. 118/07.
Άρθρο 11ο
∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ
Η παρούσα διαδικασία διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική
Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει µεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ και του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την
εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα
εδρεύοντα στα Ιωάννινα αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από
οποιαδήποτε

προσφυγή

στα

δικαστήρια,

τα

συµβαλλόµενα

µέρη

θα

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που
ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους.
Για όσα δεν προβλέπονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόµενα
στους σχετικούς περί προµηθειών νόµους και διατάγµατα.
Άρθρο 12ο
ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης θα σταλεί, προς δηµοσίευση, στο
Εθνικό Τυπογραφείο και στον Ελληνικό Τύπο.
Κάθε διαγωνιζόµενος, ώστε να το λάβει υπόψη στη διαµόρφωση
της προσφοράς του, πρέπει να γνωρίζει ότι οι δαπάνες δηµοσίευσης της
περίληψης

της

καταβάλλονται,

διακήρυξης,

αρχικής

και

επαναληπτικής,

σε κάθε περίπτωση, από τον προµηθευτή

θα

που θα

ανακηρυχθεί ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων
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παραστατικών, µε την έννοια ότι ο τελευταίος υποχρεούται να καταβάλλει
απευθείας στους εκδότες των εφηµερίδων την οφειλόµενη αµοιβή
δηµοσίευσης, χωρίς πλέον να παρέχεται η δυνατότητα πληρωµής των
σχετικών εξόδων από την αναθέτουσα αρχή και η εν συνεχεία απόδοση
αυτών από τον ανάδοχο της προµήθειας (βλ. εισηγητική έκθεση ν.
3801/2009 επί του άρθρου 46, όπου αναφορά στον «τρόπο καταβολής»
των εξόδων δηµοσίευσης) (Πράξη 23/2011 Τµήµατος IV Ελεγκτικού
Συνεδρίου).
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρεια Ηπείρου
www.php.gov.gr

στον

πίνακα

ανακοινώσεων

της

Π.Ε.

IΙωαννίνων

[Κεντρική Πλατεία (Πύρρου) 1 - Ιωάννινα], στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στο
Κ.Η.Μ.∆.Σ.
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται
από τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, Τµήµα
Προµηθειών, στο τηλ.: 26513 64232, Fax: 26510 85244, αρµόδιοι
υπάλληλοι Κος Τσεπέλης Ιωάννης Κα. Μαυριά Αλεξάνδρα.

ΚΟIΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1/ Επιµελητήριο Ιωαννίνων
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Χ. Τρικούπη – Οπλ. Πουτέτση 14
453 32 Ιωάννινα
2/ Εµπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Χ. Τρικούπη – Οπλ. Πουτέτση 14
453 32 Ιωάννινα
3/ Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων
Μεσογείων 119
4/ Εµπορικό Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών
Ακαδηµίας 7
106 31 Αθήνα
5/ ∆ιεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο
Κάνιγγος 27
106 82 Αθήνα
6/ Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών
Ακαδηµίας 18
106 71 Αθήνα
7/Τ.Ε.Ε. Καραγιώργη Σερβίας 4
105 62 Αθήνα
8/ Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων
Ξενοφώντος 5
105 57 Αθήνα
9/ Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας
Β. Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α΄
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 87073/6946/10-09-2013
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την εκκένωση του κυττάρου του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού από τα
βροχοστραγγίδια, τα οποία συσσωρεύτηκαν εντός αυτού κατά τη
χειµερινή περίοδο, λόγω ακραίων καιρικών φαινοµένων, ώστε να
διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του, χρειάζεται να γίνει αποµάκρυνση
αυτών, µετά από την επεξεργασία τους στη µονάδα βιολογικού
καθαρισµού και στη συνέχεια µεταφορά τους, µε κατάλληλα οχήµατα,
στο βιολογικό της πόλης των Ιωαννίνων.
Τα οχήµατα που ενδείκνυνται, µε βάση το νόµο, για τέτοιου
τύπου εργασίες, οφείλουν να είναι κλειστού τύπου, επίσης να ορίζονται
ως βυτιοφόρο µεταφοράς αποβλήτων και να φέρουν τις αντίστοιχες
βεβαιώσεις από τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες.
Τα

οχήµατα

επιτρεπόµενο

µικτό

αυτά
βάρος

µπορούν
τους

να

και

διαφέρουν

ως

στο

αποτέλεσµα

µέγιστο

αυτού

να

µεταφέρουν, µε βάση την άδεια του αυτοκινήτου, διαφορετικές
ποσότητες λυµάτων.
Ο βιολογικός της πόλης των Ιωαννίνων, ο οποίος βρίσκεται στην
Κρύα Ιωαννίνων, απέχει χιλιοµετρικά από τον Χ.ΥΤ.Α. 36 χιλιόµετρα,
έτσι για µια εκκένωση – µεταφορά λυµάτων απαιτείται ένα όχηµα να
διανύσει την απόσταση των 72 χιλιοµέτρων συνολικά.

Ο Προϊστάµενος Αυτοτελούς ∆/νσης
Πολιτικής Προστασίας Π.Η.

Μαυρογιώργος ∆ηµήτριος
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 87073/6946/10-09-2013
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Α.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΟΝΟ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΡΑΓΓΙ∆ΙΩΝ
ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Β.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΟΝΟ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΡΑΓΓΙ∆ΙΩΝ
ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΣΦΡΑΓΙ∆Α-ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ΄
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 87073/6946/10-09-2013
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Στα Ιωάννινα, σήµερα την …………………..

2013, µεταξύ, αφ’ ενός της

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, που εδρεύει στην Πλατεία Πύρρου 1, στα
Ιωάννινα µε Α.Φ.Μ. 997908822 και ∆.Ο.Υ. Α΄ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και νόµιµα
εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Καχριµάνη Αλέξανδρο
(καλούµενης

εφεξής

εταιρείας………………,

που

«Εργοδότης»),
εδρεύει

στ..

και

αφ’

……………………,

ετέρου
µε

της
Α.Φ.Μ.

…………………………και ∆.Ο.Υ. ………………………… και νόµιµα εκπροσωπείται από
τ… κ.. ……………..,

(καλούµενης εφεξής «Ανάδοχος»),

συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω :
Αντικείµενο της σύµβασης - τεχνικές προδιαγραφές
Με το παρόν, ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο τις εργασίες της
µεταφοράς των βροχοστραγγιδίων, από το κύτταρο του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού,
τα οποία συσσωρεύτηκαν εντός αυτού, κατά τη χειµερινή περίοδο, λόγω
ακραίων καιρικών φαινοµένων, µε κατάλληλα οχήµατα και µετά απ΄ την
επεξεργασία τους στη µονάδα βιολογικού καθαρισµού, στο βιολογικό της
πόλης των Ιωαννίνων, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του.
Οι εργασίες θα εκτελούνται µε προσοχή και µε όλες τις προδιαγραφές
ασφαλείας, µε ειδικά οχήµατα κλειστού τύπου, τα οποία θα ορίζονται ως
βυτιοφόρα µεταφοράς αποβλήτων και θα φέρουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις
από τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες, τόσο για την διαδικασία εκκένωσης, όσο
και κατά τη διαδικασία εισόδου-εξόδου του βυτίου στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α.
Ελληνικού.
Η µεταφορά των λυµάτων στο βιολογικό της πόλης των Ιωαννίνων θα
πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα παραστατικά, που θα πιστοποιούν
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την καταλληλότητα της απόθεσης των λυµάτων.

Τιµή
Η τιµή, ανά τόνο µεταφερόµενων στραγγιδίων, ανέρχεται στο ποσό των
…… €, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και αφορά τις εργασίες
µεταφοράς

των

λυµάτων-στραγγιδίων

από

το

κύτταρο

του

Χ.Υ.Τ.Α.

Ελληνικού, µε κατάλληλα οχήµατα και µετά απ΄ την επεξεργασία τους στη
µονάδα βιολογικού καθαρισµού, στο βιολογικό της πόλης των Ιωαννίνων, µε
ευθύνη, δαπάνη και µέριµνα του προµηθευτή, από την ηµέρα της υπογραφής
της σύµβασης και µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού.

Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει από την ∆/νση Οικονοµικών της
Περιφέρειας Ηπείρου, µε την προσκόµιση των σχετικών παραστατικών, καθώς
και πρωτόκολλο παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των παρεχόµενων
υπηρεσιών

–εργασιών,

από

την

αρµόδια

Επιτροπή

παρακολούθησης-

παραλαβής των εργασιών, η οποία θα συγκροτηθεί µε απόφαση του
Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις ήτοι: Μ.Τ.Π.Υ. 3%,
χαρτόσηµο

2%

επί

του

Μ.Τ.Π.Υ.,

Ο.Γ.Α.

χαρτοσήµου

20%

επί

του

χαρτοσήµου, 0,10% της συµβατικής αξίας υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, καθώς και η παρακράτηση φόρου εισοδήµατος.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Ηπείρου.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του υποέργου της Περιφέρειας
Ηπείρου

«Αποµάκρυνση

στραγγιδίων

για

την

αποφόρτιση

του

κυττάρου του Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας
Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισµού δαπάνης € 133.000,00, σε
βάρος

των

πιστώσεων

2013ΕΠ03000003

και

του
τίτλο

έργου

της

ΣΑΕΠ

«Υδραυλική

030

Ηπείρου

αποµόνωση

µε

Κ.Α.

Χ.Υ.Τ.Α.

1ης

∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων)»

∆ίκαιο – ∆ωσιδικία – Τρόπος επίλυσης διαφορών
Η παρούσα διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και
κάθε διαφορά που θα προκύψει µεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και
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του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά
τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στα
Ιωάννινα αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε
προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να
αναφύονται µεταξύ τους.

Κυρώσεις - Εγγύηση
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος, για οποιοδήποτε λόγο,
αθετήσει όρο της συµβάσεως αυτής, θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις
του Νόµου και θα επιβάλλονται, µε Απόφαση του Περιφερειάρχη, οι
προβλεπόµενες κυρώσεις ή ρήτρες.
Για την καλή και κανονική εκτέλεση των όρων της συµβάσεως αυτής, ο
χορηγητής κατέθεσε την υπ΄αριθ.
επιστολή του (

Εγγυητική

) Καταστήµατος

ποσού

, της Τράπεζας

,

€, κατά τους σχετικούς όρους της διακηρύξεως της

δηµοπρασίας.
Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί, στον ανάδοχο, µετά την πλήρη και
κανονική εκτέλεση της παρούσης συµβάσεως.

∆ιάρκεια
Ως διάρκεια του παρόντος ορίζεται ο χρόνος από την ηµεροµηνία
υπογραφής του έως και την εξόφληση του Αναδόχου.

Για ότι δεν περιλαµβάνεται στη παρούσα, ισχύει η νοµοθεσία, που
διέπει τις προµήθειες ∆ηµοσίου και η από …-…-2013 έγγραφη προσφορά
του αναδόχου, καθώς και η υπ΄αριθµ. Πρωτ. οικ. 87073/6946/10-09-2013
σχετική

∆ιακήρυξη

υποβολής

προσφορών

για

τη

µεταφορά

των

βροχοστραγγιδίων, από το κύτταρο του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού, µε κατάλληλα
οχήµατα, στο βιολογικό της πόλης των Ιωαννίνων.
Το κείµενο της παρούσας κατισχύει κάθε άλλου κειµένου, στο οποίο
τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης,
εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
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Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν
προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί να τροποποιηθεί η
παρούσα

σύµβαση,

ύστερα

από

απόφαση

της

αρµόδιας

Οικονοµικής

Επιτροπής.
Για επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η σύµβαση αυτή, η οποία,
αφού αναγνώστηκε, υπογράφηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους, σε δύο
όµοια πρωτότυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑ∆ΟΧΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Καχριµάνης Αλέξανδρος
Περιφερειάρχης Ηπείρου
(υπογραφή-σφραγίδα εταιρείας)

19

