22PROC011606618 2022-11-15
Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Τμήμα Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και Προμηθειών
Κάρπαθος, 85700, Δωδεκάνησα
Τηλ. 2245360144,
Email:f.pirgou@karpathos.gr
Πληρ.: Πύργου Μαγκαφούλα

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 8759
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/11/2022

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών
αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Καρπάθου στο ΚΔΑΥ Αττικής»
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την δαπάνη για «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών
αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Καρπάθου στο ΚΔΑΥ Αττικής»
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί υπ’ αριθ.: 286/03-08-2022 με ΑΔΑ:
ΨΤΑΞΩΕ0-ΚΜΒ και ΑΔΑΜ 22REQ011144496 ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του
Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου
4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική προσφορά υπογεγραμμένη σε κλειστό φάκελο στο
πρωτόκολλο ή να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά στο email: protokollo@karpathos.gr, όπως
περιγράφεται στο παράρτημα Α’ της παρούσας, μέχρι την 21/11/2022 ημέρα Δευτέρα.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας
αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού
της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016

και ότι έλαβαν γνώση των όρων της

παρούσας μελέτης, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως , η σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα
με την παρούσα μελέτη και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη
της σύμβασης.
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Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019)
2) Πιστοποιητικό πρόσφατα θεωρημένο, αρμόδιας αρχής για την εγγραφή τους σε ένα εμπορικό
ή επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του (οικείο επιμελητήριο
ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης), από όπου προκύπτει και το ειδικό επάγγελμα τους και
βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα με τις αντίστοιχες μεταβολές του (αν
δεν προκύπτει το ειδικό επάγγελμα από το επιμελητήριο ή την επαγγελματική οργάνωση). Σε
κάθε περίπτωση πρέπει να προκύπτει και να εμφανίζεται το ειδικό επάγγελμα το οποίο είναι και
σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης και να προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα που το
πιστοποιούν
3) Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς – δημοπρασίες) από τα
οποία προκύπτει ότι

ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής

ασφάλισης. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον
ως την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών .
4) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (για κάθε νόμιμη χρήση) από το οποίο να προκύπτει ότι ο
προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων.
Τα παραπάνω πιστοποιητικά χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την ημερομηνία υποβολής
των δικαιολογητικών.
5) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν
προκύπτουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Το
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
υποβολής των δικαιολογητικών.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως:
➢

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών τους διαχειριστές,

➢

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.

➢

Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού.

Εάν από το υποβληθέν

ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος

για το οποίο

καταδικάστηκε θα πρέπει να επισυνάπτονται και οι αντίστοιχες καταδικαστικές αποφάσεις.
6) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου

νομικού

προσώπου πρόσφατα θεωρημένα. Εδώ προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως π.χ καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του διαγωνιζομένου

ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους της
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εγκατάστασης του προσφέροντος). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη
σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.)
Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που
εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν µε την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα
στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στην εν λόγω απευθείας ανάθεση.
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Περιβάλλοντος

Κάρπαθος, 24/05/2022
Aρ. πρωτ: 3702

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
«Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου
Καρπάθου στο ΚΔΑΥ Αττικής»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 19.840,00 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
«Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών
αποβλήτων συσκευασίας στο ΚΔΑΥ Αττικής»

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Τμήμα Περιβάλλοντος
Πληροφ.: Ι. Σακελλιάδης
Τηλ: 2245023822
fax: 2245022556

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα έκθεση αφορά στην ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς την ανακυκλώσιμων
δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας από τις εγκαταστάσεις του Δήμου Καρπάθου στο ΚΔΑΥ
Αττικής, για διάστημα έως 31/12/2022 από την υπογραφή της σύμβασης.
Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 του Δήμου έχει προβλεφθεί ο κωδικός Κ.Α.
20.6414 Μεταφορές εν γένει, στον οποίο υπάρχει πίστωση 20.000,00 €.
Η δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία προβλέπεται να καλυφθεί από ίδιους πόρους. Ο
συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 19.840,00 € (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24 %), θα βαρύνει δε τον οικείο κωδικό Κ.Α. 20.6414 Μεταφορές εν γένει προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Καρπάθου.
Η εκτέλεση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί μετά από απόφαση απευθείας ανάθεσης
Δημάρχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφοράς μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, και ιδίως:
•

Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014 /24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,

•

Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

•

Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

•

Την απόφαση 30/2022 (ΨΩ85ΩΕ0-ΗΝΕ) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Καρπάθου με θέμα την «Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική
διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας»,

•

Τον προϋπολογισμό του Δήμου Καρπάθου έτους 2022
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2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σύμφωνα με τα στοιχεία προηγουμένων ετών και με την εκτίμηση της υπηρεσίας η ετήσια ποσότητα των
ανακυκλώσιμων συσκευασίας είναι 200 τόνοι.
Ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας, παρατίθεται στον
ακόλουθο Πίνακα.

α/α

Περιγραφή

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας (€)

Αξία (€)

1

Μεταφορά και απόθεση
ανακυκλώσιμων
συσκευασίας Δήμου
Καρπάθου

τόνος

200

80,00

16.000,00€

Συνολικό κόστος (€)

16.000,00 €

ΦΠΑ 24% (€)

3.840,00 €

ΣΥΝΟΛΟ (€)

19.840,00 €

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Στον απαιτούμενο εξοπλισμό περιλαμβάνεται εξοπλισμός κατάλληλος για μεταφορά ανακυκλώσιμων
υλικών (Ενδεικτικά: Διπλό συρόμενο φορτηγό για φόρτωση open container τουλάχιστον από 18m3 έως και
70m3 ή/και Φορτηγό Ανατροπή.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό και τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που
αναλαμβάνει με την υποβολή της προσφοράς του.
Η φόρτωση των υλικών που θα μεταφερθούν, θα πραγματοποιείται είτε στην αποθήκη του Δήμου, είτε
στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία. Οι ενδιαφερόμενοι
οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το αντικείμενο της υπηρεσίας για να λάβουν γνώση
των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των
όρων της παρούσας και των ειδικών συνθηκών της υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του μηχανολογικού
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για τη μεταφορά και διάθεση των ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ
Αττικής. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με την τεχνική υποδομή και οργάνωση που
διαθέτουν και θα εφαρμόσουν (εξοπλισμός, τεχνικό προσωπικό, άδειες, κλπ).
Ο Ανάδοχος οφείλει να απομακρύνει το σύνολο των ανακυκλώσιμων που συλλέγονται και έχει την ευθύνη
για τη συνεχή και αδιάλειπτη μεταφορά τους όποτε αυτό ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας
του Δήμου. Η απαιτούμενη συχνότητα μεταφοράς εκτιμάται σε 1-2 φορές την εβδομάδα. Αν για λόγους
ανωτέρας βίας καταστεί αδύνατη η μεταφορά, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την υπηρεσία και μετά την
αποκατάσταση του προβλήματος να εκτελέσει δρομολόγια με αυξημένη συχνότητα, ώστε να ομαλοποιηθεί η
κατάσταση σταδιακά.
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Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή για οποιονδήποτε τρόπο αδυναμίας εργασίας, ο ανάδοχος
υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο
πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το απαιτούμενο γι’
αυτό προσωπικό.
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Περιβάλλοντος

