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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθ. Διακήρυξης: 64/2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:
Ταχ. Διεύθυνση:
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλ.:
Φαξ:
E-mail:

90410000-4
Λ. Συγγρού 83
11745, ΑΘΗΝΑ
Μ. Ζήκου
210-9285124
210-9233119
m.zikou@firstreception.gov.gr

Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών
<< Εκκένωσης Δεξαμενής Λυμάτων στο ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας>>
για το διάστημα από 01.08.2015 έως 31.12.2015 με δικαίωμα δίμηνης παράτασης.
Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: 42.000, 00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),
εκ των οποίων το ποσό των 12.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) αφορά σε δίμηνη παράταση
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
….-08-2015

ΣΥΝΟΠΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: ΨΥΗΘ465ΦΘΕ-ΧΔΩ

Αριθ. Προκήρυξης

64/2015

Είδος Προκήρυξης

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός σε Ευρώ (€), με
γραπτές σφραγισμένες προσφορές

Τύπος προμήθειας

Παροχή Υπηρεσιών για την Εκκένωση Δεξαμενής Λυμάτων
για το ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου.

Αναθέτουσα Αρχή

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Υ.Π.Υ)

Προοριζόμενος Φορέας

ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ναι

Κριτήριο Αξιολόγησης

Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία :03 /08/2015

Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού
Ημέρα : Δευτέρα Ώρα: 11:00 π.μ.
Ημερομηνία : 03/08/2015
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Προσφορών
Ημέρα: Δευτερα Ώρα: 10:30 π.μ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού

(Γραφείο Προμηθειών)
Λ. Συγγρού 83, ΤΚ 11745, Αθήνα,
τηλ.210-9285124Fax: 210-9233119

Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των
προσφορών:

Η 2 Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, των
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών
διαπραγμάτευσης Διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε από την
υπ’ αριθ. ΤΠ1/2559/15-05-2015 (ΑΔΑ :Ψ7Ζ465ΦΘΕ-ΞΑΒ)
απόφαση Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

η

42.000, 00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
34.146,34€ ( χωρίς Φ.Π.Α.)

Προϋπολογισμός Δαπάνης

και συγκεκριμένα για το διάστημα από 01/08/2015 έως
31/12/2015 μέχρι του ποσού των 30.000,00€ (με ΦΠΑ) και
για την περίπτωση της δίμηνης παράτασης μέχρι του ποσού
των 12.000,00 € (με ΦΠΑ)
Το έργο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του
έτους 2015 ΚΑΕ 0873 του Ειδικού Φορέα 43-640 Υπηρεσία
Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΨΥΗΘ465ΦΘΕ-ΧΔΩ
Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου
Εσωτερικών και ΑΔΑ:
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
προκηρύσσει και διεξάγει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τίτλο << Εκκένωση Δεξαμενής Λυμάτων του
ΚΕ.ΠΥ Φυλακίου>> για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ έχοντας υπ’ όψιν τις
σχετικές διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας:
1.Τον Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7/Β/26-01-2011) «Ίδρυση της Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής»,
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς
κανόνες και διαδικασίες στα κράτη –μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών και λοιπές διατάξεις».
2.Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α’/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. 5.Το Ν.3861/2010»Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των
κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (Α-112).
6.Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
7.Την παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/τ.’Α/26-03-2014).
8.Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ.1 του
Ν.4038/2012(ΦΕΚ 14/τ.Α’/2012) «επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων».
9.Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
10. Την παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.4250/2014(ΦΕΚ74/τ.’Α/26-03-2014
11.Του Π.Δ.102/2012 (Φ.Ε.Κ. 169/τ. Α/3.9.2012 και διόρθωση σφαλμάτων Φ.Ε.Κ. 176/τ.Α/13.9.2012)
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη».
12.To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/2005).
13.Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α’/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
14.Το Π.Δ.151/1998 (ΦΕΚ 116/Α’/1998) «Διαδικασία ελέγχου εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών
του Δημοσίου».
15.ΤοΠ.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16.Τις διατάξεις του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 τ.Α΄/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
17.Τις διατάξεις του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 τ.Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
18.Την υπ΄ αριθμό 16.1/770/16.02.2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
περί «Ανανέωσης για τρία (3) έτη της θητείας του Παναγιώτη Νίκα του Ηλία, στη θέση του Δ/ντή της Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
19.Την υπ αριθ.ΕΜ/2/178/5-6-2014 Απόφαση με την οποία τροποποιήθηκε η ΕΜ/1-Β/89/3.9.2012 (ΦΕΚ
2420/Β/03-09-2012) Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη περί «Μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον Γενικό Διευθυντή Συντονισμού, του
Προϊσταμένους Διευθύνσεων, τον Διευθυντή του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, τους
Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθώς και τους Διευθυντές της
Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής».
20. Την υπ΄ αριθμ. Υ136/20.03.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών
Υπουργών» (ΦΕΚ 389/21-03-2015/Β΄).
21.
Την υπ΄ αριθμ. Υ166/08.04.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Αναπληρώτρια Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»(ΦΕΚ568/08-04-2015/Β΄).
22.
Την υπ΄ αριθμ. 11.1/2166 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής» (ΦΕΚ 781/Β/04-052015).
23. Τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ) με αριθμό 117/2009 σύμφωνα με την οποία η
αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται στις διαγωνιστικές διαδικασίες.
24.Την υπ’ αριθμό 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β’/2010) Απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν
προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
25.Την υπ’ αριθμό πρωτ. ΤΠ1/2559/15-05-2015(ΑΔΑ:Ψ7Ζ465ΦΘΕ-ΞΑΒ) που τροποποιεί την υπ΄ αριθμ.
ΤΠ1/6961/19-12-2014 (ΑΔΑ:78ΕΞΙ-5ΚΜ) απόφαση Δ/ντή της Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής, με την οποία
εγκρίθηκε η συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών, των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των
διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το οικ. έτος 2015.
26.Την υπ’ αριθμό πρωτ.:ΤΠ1/6959/19-12-2014 απόφαση του Διευθυντού της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής
(ΑΔΑ:ΨΨΝΓΙ-ΗΧΔ), με την οποία εγκρίθηκε η Σύσταση -Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων και προσφυγών των
διαγωνισμών της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής για το οικονομικό έτος 2015.

ΑΔΑ: ΨΥΗΘ465ΦΘΕ-ΧΔΩ
27.Την με αριθμό ΤΠ7/44/08-01-2015 (ΑΔΑ : 6ΔΙΜΙ-ΘΛΩ) απόφαση του Διευθυντή
της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση –συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
Αγοραζόμενων ειδών, παροχής υπηρεσιών και εκτελούμενων εργασιών για το ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου για το
οικονομικό έτος 2015.
28.Την υπ’ αριθμό ΕΟΧ2/4106/27-07-2015 (ΑΔΑ 7ΜΕΖ465ΦΘΕ-ΝΣ0) Απόφαση Ματαίωσης διαγωνιστικής
διαδικασίας του Δ/ντη της Υ.Π.Υ.
29.Την υπ’ αριθμό ΤΠ2/4052/23-7-2015 (ΑΔΑ 7Χ6Ο465ΦΘΕ-Ψ6Ι) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 183
της Υ.Π.Υ. και Α/Α καταχώρησης 59827 για τον ειδικό φορέα 43 640
Αποφασίζουμε
1. Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε Ευρώ (€) με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο βυτιοφόρου σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου
που θα αναλάβει τις εργασίες της εκκένωσης των λυμάτων του στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου
Ορεστιάδας Έβρου στους υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκειται σε διαδικασία Πρώτης Υποδοχής, συνολικής
δαπάνης σαράντα δύο χιλιάδες ευρώ #42.000,00€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή τριάντα τέσσερεις
χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών #34.146,34€ # άνευ ΦΠΑ .
2. Το έργο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του έτους 2015 ΚΑΕ 0873 του Ειδικού Φορέα 43640 Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ης
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 03/08/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της 2
Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών, των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών
διαπραγμάτευσης για το οικ. έτος 2015. ( Λ. Συγγρού 83, 117 45 Αθήνα).
4. Οι προσφορές μπορούν να καταθέτονται αυτοπροσώπως σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη το αργότερο
μέχρι την 03-08-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Πρωτόκολλο
της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης , επί
της οδού Λ. Συγγρού 83, στην Αθήνα (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), και παραλαμβάνονται με απόδειξη.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με :
α) Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους
1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

2.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4.ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΙΔΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ–
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5.ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

που επισυνάπτονται.
β) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
6.Το κείμενο της παρούσας
α) θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής www.firstreception .gov.gr
β) θα αναρτηθεί και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr)
γ) Η παρούσα Προκήρυξη θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ΥΔΕΑΠ www.mopocp.gov.gr
Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα <<Διαύγεια>> , και στον πίνακα ανακοινώσεων του
ΚΕ.ΠΥ Φυλακίου Ορεστιάδας και θα δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα .
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία μας, από την κα
Μαργαρίτα Ζήκου .Τηλέφωνο 210 9285124.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: ΨΥΗΘ465ΦΘΕ-ΧΔΩ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 4 ΤΙΜΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 6 ΠΛΗΡΩΜΗ
ΑΡΘΡΟ 7 ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 10 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 11 ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
ΑΡΘΡΟ 12 ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 13 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 14 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΡΘΡΟ 16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΡΘΡΟ 17 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 18 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
Π.1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Π.2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 2:ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ-ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΛΗΡΩΜΗ
ΑΡΘΡO 4:ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ‘Η ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 5:ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ
ΑΡΘΡΟ 6:ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 7:ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 8:ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 9:ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΑΡΘΡΟ 10:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΑΡΘΡΟ 11:ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 12:ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: ΨΥΗΘ465ΦΘΕ-ΧΔΩ

1. Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, για την εκκένωση των
λυμάτων των βόθρων του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας Έβρου. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη
τιμή προσφοράς άνευ ΦΠΑ ανά δρομολόγιο και αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά
αποδεκτές και σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης .
2. Το έργο θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του έτους 2015 ΚΑΕ 0873 του Ειδικού Φορέα 43-640
Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Οι προσφορές θα ανοιχθούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή, την Δευτέρα 03-08-2015,
και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, Συγγρού 83, Αθήνα, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρούσας.
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους
το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 03-08-2015 και ώρα 10:30 π.μ.
Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία φακέλου προσφοράς, θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα
στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους, για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη
μετάφραση στην Ελληνική και οι οποίοι δύνανται να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα
επισυναπτόμενα στην Τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, που μπορεί να είναι στην
Αγγλική γλώσσα.
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους ανά δρομολόγιο ως εξής: καθαρή
αξία δρομολογίου (τιμή μονάδος) – συνολική καθαρή αξία ποσότητας δρομολογίων- συνολική, συνολική αξία
ΦΠΑ – συνολική δαπάνη προσφοράς δρομολογίων συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και να συμπληρώνουν και
υπογράφουν τον σχετικό πίνακα Οικονομικής Προσφοράς. Οι τιμές των προσφορών θα πρέπει να εκφράζονται
σε Ευρώ €. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή η προσφορά δεν
εκφράζεται σε Ευρώ €, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος με τη μικρότερη συνολική τιμή προσφοράς ανά δρομολόγιο, εφόσον οι
προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις τεχνικές περιγραφές της παρούσας
πρόσκλησης, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Δ’ ( Π.1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ).

ΑΔΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΑΡΘΡΟ 1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν :
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά ή συνεταιρισμοί που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό.
• Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές.
• Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της μέλος της Ε.Ε
2. Οι προσφορές, θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, με τα στοιχεία της υπηρεσίας και του διαγωνιζόμενου.
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο ή αντιπροσώπους τους, θα πρέπει
μαζί με την προσφορά να υποβάλλουν έγγραφη εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου τους προς αυτούς και
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω
αναφερομένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.
4. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
• Όσοι δεν πληρούν το δικαίωμα συμμετοχής.
• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις
συμβατικές τους υποχρεώσεις.
• Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών
με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου ή άλλου αρμοδίου διοικητικού οργάνου.
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.
Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από της μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
ΑΡΘΡΟ 2
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο π.δ.118/2007 ¨Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)¨, στην Ελληνική γλώσσα,
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) . Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών: Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες
επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη .
2. Σε περίπτωση που οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο, πρέπει απαραιτήτως να
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης νόμιμα επικυρωμένο.
3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
3.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (με κεφαλαία γράμματα) .
3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια .
3.3. Ο αριθμός της Διακήρυξης.
3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .
3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα .
4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα
εξής :
--Στον «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ» τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
--ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
--ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο,
επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» .
Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου .
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την
ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
5. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε, ο
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη
περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου .
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6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, ΑΔΑ:
διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από
τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο,
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την αιτιολογημένη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
7. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας διενέργειας του
διαγωνισμού.
- Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται από τη Διακήρυξη. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από τα μέλη της Επιτροπής, μπορεί να
είναι παρών και ένας εκπρόσωπος από κάθε υποψήφιο ανάδοχο.
- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες .
-Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
-Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
ΑΡΘΡΟ 3
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές,
το αργότερο μέχρι την 03-08-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ
Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό ή αποστέλλονται ταχυδρομικά ή courier, εγκαίρως, ώστε να παραληφθεί από την Υπηρεσία
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη .
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ουδεμία ευθύνη φέρει για
τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα παραληφθούν.
Προσφορές που κατατίθενται μετά από την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
ΑΡΘΡΟ 4
ΤΙΜΕΣ
1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ για παροχή υπηρεσιών, στον τόπο και με τον τρόπο που
ορίζεται στη σχετική τεχνική προδιαγραφή του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ της παρούσας Διακήρυξης, θα αναγράφονται δε
ολογράφως και αριθμητικώς.
2. Προσφορά που δεν δίνει τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.
3. Οι τιμές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και παραμένουν
σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη .
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
Ι. Τιμή ανά δρομολόγιο βυτιοφόρου άνευ Φ.Π.Α., σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών.
ΙΙ. Τιμή δρομολογίων βυτιοφόρου εβδομαδιαία & μηνιαία άνευ Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των υπέρ
τρίτων και κάθε είδους κρατήσεων.
III. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
IV. Συνολική τιμή για τα δρομολόγια πέντε (5) μηνών των βυτιοφόρων προς εκκένωση με Φ.Π.Α.
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων και κάθε είδους κρατήσεων.
V. Συνολική τιμή για τα δρομολόγια δύο (2) μηνών των βυτιοφόρων προς εκκένωση, για την περίπτωση της
δίμηνης παράτασης άνευ ΦΠΑ, ποσοστό Φ.Π.Α. και συνολική τιμή με Φ.Π.Α.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται αποκλειστικά στο σύνολο της προσφερθείσας τιμής ανά
δρομολόγιο άνευ Φ.Π.Α.
6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επί τη βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης,, να ζητήσει από τον πάροχο,
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτός, δε, υποχρεούται να παρέχει τα
στοιχεία αυτά.
7. Ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις ήτοι:
1. -0, 10%:Υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων 0,10%: Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων
2. -3% χαρτόσημο επί κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
2. - 20% Υπέρ ΟΓΑ επί χαρτοσήμου
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4. -Παρακράτηση φόρου 8% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 55 παρ. 1 εδάφιο
(στ)
του Ν. 2238/94, ΦΕΚ
151/Α).

8. Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος με τη μικρότερη συνολική τιμή προσφοράς ανά δρομολόγιο, εφόσον τις
προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις τεχνικές περιγραφές της παρούσας πρόσκλησης,
όπως αυτές αναφέρονται στον Πίνακα Π.1.Οι υποψήφιοι υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υπό
προμήθεια υπηρεσιών (σύμφωνα με τον Πίνακα Π.2.), σε κάθε όμως περίπτωση θα καλύπτει, με ποινή
ακυρότητας, το σύνολο των ειδών και των τεχνικών προδιαγραφών όλων των υπηρεσιών για τα οποία υποβάλλει
προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 5
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1. Η μεταφορά -παράδοση των υπηρεσιών, θα γίνεται με φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα, που θα
πληρούν τις προδιαγραφές για τη μεταφορά των λυμάτων,, του αναδόχου, στις εγκαταστάσεις του πλησιέστερου
βιολογικού σταθμού, όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης
(Περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ και η παραλαβή τους θα γίνεται από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας, που διορίζεται από την
υπηρεσία πρώτης υποδοχής.
2.Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ’ αυτή εφόσον
δεν παρέδωσε τις υπηρεσίες του μέσα στον συμβατό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που τυχόν του
χορηγήθηκε.
Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Υπηρεσίας το έργο, πριν την ημερομηνία λήξης του
συμβατικού χρόνου, η Υπηρεσία δικαιούται να προσλάβει ανάδοχο. Η νέα τιμή και τυχόν προκύπτουσα διαφορά
βαρύνει τον έκπτωτο ανάδοχο ή επιδιώκεται η είσπραξη από την ιδιαίτερη περιουσία του, ανεξάρτητα από την
κατάπτωση της εγγύησης και των κυρώσεων που θα του επιβληθούν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
34 του π.δ.118/2007.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται σε ευρώ, τμηματικά, κάθε μήνα, με την
τιμολόγηση αυτών, απολογιστικά με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, μέσω ΥΔΕ. Τα έξοδα
μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, τα σχετικά με τις
παρασχεθείσες υπηρεσίες του προηγουμένου μηνός, τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής που τον
αφορούν, στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 4 του Β Παραρτήματος της
παρούσας Διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 7
ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138
και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, με την έκδοση σχετικής
απόφασης από τον Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, αφού η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού, εισηγηθεί δια του Πρακτικού της, την κατακύρωση της δαπάνης στον ανάδοχο που προσφέρει την
χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο.
Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται με έγγραφο προς τον μειοδότη από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. Με
την ανακοίνωση κατακύρωσης, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η ζητούμενη υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10)
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την
Αναθέτουσα Αρχή (Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής).
Η σύμβαση υπογράφεται από εκείνον στον οποίο ανατίθεται το έργο, τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή άλλο
πρόσωπο με νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση αυτού, στα γραφεία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Λ.
Συγγρού 83, 117 45 ΑΘΗΝΑ).
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης της προκήρυξης.
Ως χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την επομένη ημέρα της υπογραφής της σύμβασης και έως 3112-2015. Κατόπιν μονομερούς απόφασης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, δύναται να
παραταθεί έως δύο μήνες η ζητούμενη υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή τα δύο συμβαλλόμενα μέρη καλούνται να
υπογράψουν νέα σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 10
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα Διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπεται αποκλειστικά από το
Ελληνικό Δίκαιο.
Για κάθε διαφορά Διακήρυξης που θα προκύψει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα
Δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 11
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Τυχόν κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 12
ΕΛΕΓΧΟΣ
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου δύναται να γίνει έλεγχος από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Ελεγκτικές
Αρχές.
ΑΡΘΡΟ 13
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση των προς παροχή υπηρεσιών και δικαιούται να την
αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση
καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του λόγου στον συμμετέχοντα.
2. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο, μελέτη ή
προϊόν που θα υλοποιηθεί από αυτούς.
3. Η διαπίστωση της υποδομής των παρεχομένων υπηρεσιών μπορεί να γίνει από την επιτροπή που έχει
συγκροτηθεί με απόφαση της Υπηρεσίας, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.
4. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις του αναδόχου
ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να διαπιστώσει εάν τηρούνται οι όροι της τεχνικής προδιαγραφής και της
σύμβασης γενικότερα.
5. Η Υπηρεσία υποχρεούται να καταβάλλει δαπάνη μόνο για τα εκτελεσθέντα δρομολόγια λυμάτων που
εκκενώνονται από τη δεξαμενή λυμάτων του ΚΕ.ΠΥ και για τις οποίες ο ανάδοχος θα έχει ενημερωθεί, εγγράφως
από το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου.
6. Η Υπηρεσία διατηρεί, μονομερώς, το δικαίωμα να τροποποιεί, αυξομειώνοντας ανάλογα με τις
εκάστοτε ημερήσιες ανάγκες του Κέντρου ή όποτε άλλοτε χρειαστεί και κληθεί εκτάκτως να εκκενώσει το
βόθρο, ύστερα βεβαίως από έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου, μέχρι την 16:00 π.μ. της προηγούμενης
ημέρας .
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, τη καταβολή
των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από
την ισχύουσα, γι’ αυτόν, κάθε φορά ΣΣΕ, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη, τους όρους
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. . Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω
όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο.
8.Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου, στο οποίο παραδίδει –
προσφέρει για το σύνολο του ως άνω έργου, τις εν λόγω παρεχόμενες υπηρεσίες, πάραυτα, κάθε μεταβολή του
απασχολούμενο προσωπικού του, που προβλέπονται από την σχετική σύμβαση.
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9. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται εντός τριών (3) ημερών ΑΔΑ:
από την
τελευταία ημερομηνία
δημοσίευση της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να
το γνωρίσουν, εγγράφως στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του
διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
10. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι της
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 14
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(1). Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποίαν:
Ι) Θα αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίον συμμετέχει (αριθμός Διακήρυξης, αντικείμενο- είδος
διαγωνισμού).
ΙΙ) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:
Α) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα εξής αδικήματα :
-συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 1 κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ
του Συμβουλίου.
- δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1977 (ΕΕ C 195 της
25/6/1997, σελ. 1) στο άρθρο 3, παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου).
-απάτης κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
-νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305).
-για οποιοδήποτε αδίκημα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
-για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Β) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των κατά περίπτωση
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 25 του Παραρτήματος Γ της παρούσης Διακήρυξης.
Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι φυσικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του παρόντος άρθρου
υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο.
Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις ο καθένας ξεχωριστά
:
-οι διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών.
-ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος στις περιπτώσεις Α.Ε.
-ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισμών.
-Για ενώσεις ή κοινοπραξίες υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους υποψηφίους αναδόχους που αποτελούν
ένωση κατά τις ανωτέρω διακρίσεις.
(2.) Υπεύθυνη Δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) του νομίμου εκπροσώπου της
εταιρείας, ένωσης ή κοινοπραξίας, όπως και των εκπροσώπων όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων που
συμμετέχουν στην Ένωση/Κοινοπραξία, στην οποία :
ι) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίον συμμετέχει (αριθμός Διακήρυξης, αντικείμενο
διαγωνισμού)
ιι) θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του :
α) δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
β) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
γ) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο στο ειδικό επάγγελμα κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την υλοποίηση των διαδικασιών του
διαγωνισμού.
δ) δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, η ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990/Α’ 101) όπως εκάστοτε ισχύει ή ανάλογες καταστάσεις (μόνο για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και
ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
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ε) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση
των κατά περίπτωση
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο25 του Παραρτήματος Γ της παρούσης Διακήρυξης.
ΙΙΙ) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
(3.)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,
ένωσης ή κοινοπραξίας, όπως και των εκπροσώπων όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων που
συμμετέχουν στην Ένωση/Κοινοπραξία, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει :
-ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα χωρίς καμία εξαίρεση
-ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμό του Δημόσιου
Τομέα.
-ότι σε περίπτωση ακυρώσεως του Διαγωνισμού, δεν θα έχει καμιά αξίωση αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο
(4.) Α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:
-ΦΕΚ σύστασης,
-Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα
τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),
-ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού
προσώπου,
-Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση
(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή
Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα
λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της
εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής
Προσφορών.
Β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:
-Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,
-Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. Σε
περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Γ. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει:
- Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
Δ. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:
-Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση
(ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).
-Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση
του για τη συμμετοχή του Μέλους: στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και - στο Διαγωνισμό
-Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/
Κοινοπραξίας (leader), - να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση
του Έργου να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της
Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
(5.) Τα εξής πιστοποιητικά-διακιολογητικά σε φωτοτυπία :
 Η άδεια του οχήματος.
 Το επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης για τις αντίστοιχες κατηγορίες οχημάτων που θα
χρησιμοποιηθούν στο εν λόγω έργο και τα αντίστοιχα ΠΕΙ .
 Η ασφάλεια του οχήματος.
 Η άδεια λειτουργίας.
 Η ειδική άδεια παραλαβής και μεταφοράς λυμάτων.
 Το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου βυτιοφόρου, από Δημόσιο ή Ιδιωτικέ ΚΤΕΟ και Υπεύθυνη
Δήλωση ότι αυτό θα ανανεωθεί πριν τη λήξη του.
 Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων του οχήματος.
 Η έναρξη εργασιών από την εφορία.
Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι:
Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα να παρέχει τις εργασίες που περιγράφονται στην
παρούσα Προκήρυξη.

ΑΔΑ:
Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση
τωνΨΥΗΘ465ΦΘΕ-ΧΔΩ
στοιχείων των Τεχνικών
Προδιαγραφών
Αναλυτική καταγραφή του προσωπικού, των στελεχών υπευθύνων για την εξασφάλιση της ποιότητας καθώς και
ο τεχνικός εξοπλισμός που θα διαθέσει ο πάροχος υπηρεσιών στο χώρο εκκένωσης λυμάτων που προβλέπεται
από τη Διακήρυξη.
(6.) Παραστατικό Εκπροσώπησης, εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό
του.
Η μη κατάθεση έστω και ενός εκ των προαναφερομένων δικαιολογητικών ή μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις
της Διακήρυξης συνεπάγεται την ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ.
--Σημειώνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών
προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
--Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή σύμπραξης οικονομικών φορέων, κάθε μέλος της κοινοπραξίας ή σύμπραξης
υποχρεούται να καταθέσει όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία, πλην της
εγγύησης συμμετοχής, η οποία μπορεί να είναι είτε στο όνομα όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της
σύμπραξης, είτε στο όνομα ενός τούτων, πλην όμως τότε θα περιλαμβάνει όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή σύμπραξης.
--Εαν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα απαιτούμενα από τα
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω
αναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσας Διακήρυξης, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας
εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. ( παρ. 3 του
άρθρου 6 του π.δ. 118/2007).
ΑΡΘΡΟ 15
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του προσφέροντος, χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, όπου
θα δηλώνει ότι:
-Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα να παρέχει τις εργασίες που περιγράφονται στην
παρούσα Προκήρυξη και συγκεκριμένα στο Π.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .
- Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση των στοιχείων των Τεχνικών
Προδιαγραφών.
Η Τεχνική προσφορά δεν αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου. Τα στοιχεία της χρησιμοποιούνται
μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΤεχνικές Προδιαγραφές).
ΑΡΘΡΟ 16
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. Ο Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά συμπληρωμένο - επί
ποινή αποκλεισμού - τον πίνακα όπως αυτός περιγράφεται στο Π.2. ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
.
Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
Ι. Τιμή ανά δρομολόγιο βυτιοφόρου άνευ Φ.Π.Α., σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων
και κάθε είδους δαπανών.
ΙΙ. Συνολική τιμή εβδομαδιαίος, μηνιαίως και πέντε (5) μηνών των δρομολογίων βυτιοφόρων άνευ Φ.Π.Α.
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων και κάθε είδους κρατήσεων.
III. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
IV. Συνολική τιμή πέντε (5) μηνιαίων δρομολογίων βυτιοφόρων προς εκκένωση με Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων
των υπέρ τρίτων και κάθε είδους κρατήσεων.
V. Συνολική τιμή για τα δρομολόγια δύο (2) μηνών των βυτιοφόρων προς εκκένωση, για την περίπτωση της
δίμηνης παράτασης άνευ ΦΠΑ, ποσοστό Φ.Π.Α. και συνολική τιμή με Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 17
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: ΨΥΗΘ465ΦΘΕ-ΧΔΩ
1) Οι προσφορές ανοίγονται την ημέρα του διαγωνισμού, σύμφωνα με την εξής σειρά, ήτοι:
- Έλεγχος δικαιολογητικών
- Έλεγχος τεχνικής προσφοράς
- Έλεγχος οικονομικής προσφοράς
2) Αν ο προσφέρων δεν προσκόμισε τα δικαιολογητικά που ορίζει η προκήρυξη τότε η προσφορά απορρίπτεται.
Η ίδια μεθοδολογία ακολουθείται και για τις τεχνικές προδιαγραφές.
3) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εφ’ όσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, ανακοινώνει με έγγραφη ειδοποίηση το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού, την ίδια ημέρα και ζητάει από το μειοδότη εντός δέκα (10) ημερών την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που απαιτούνται και αναφέρονται λεπτομερώς στο ΑΡΘΡΟ 18
της παρούσης διακήρυξης. Στη συνέχεια η Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της με συνημμένα τα δικαιολογητικά
του μειοδότη στις Οικονομικές Υπηρεσίες, οι οποίες εισηγούνται σχετικά προς τον Δ/ντή της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής, για την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης.
4) Ο Δ/ντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής εκδίδει κατακυρωτική απόφαση και καλεί το μειοδότη προς
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
5) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007) «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου»
ΑΡΘΡΟ 18
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης καταθέτονται σε σφραγισμένο φάκελο στην επιτροπή Αξιολόγησης του
διαγωνισμού και είναι τα εξής:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται οπό αρμόδιο κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι,
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής
Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και με αμετάκλητη απόφαση για
τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή: α) Συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση β) Δωροδοκία γ) Απάτη δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο
απόσπασμα ποινικού μητρώου να ορίζεται επίσης ότι δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση για κάποιο
από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και
δόλια χρεοκοπίας. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά τόσο για ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα, τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ως και αν πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. τους
ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές αυτών, αν πρόκειται για Ε.Π.Ε. τους διαχειριστές αυτής, αν
πρόκειται για Α.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλος αυτής .

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος
θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς τυχόν τρίτο που υποβάλει το Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού
του παρόχου υπηρεσιών από το διαγωνισμό. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, πρέπει να
προσκομιστούν από κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
Διευκρινίσεις για τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, συνοδεύονται υποχρεωτικά
από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν εκδίδονται τα προαναφερόμενα
δικαιολογητικά, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα που προβλέπονται από το δίκαιο ή που εκδίδονται από τις
αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας καταγωγής ή προέλευσης των προσώπων αυτών.

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του Υποψηφίου Αναδόχου στην
οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Στην κατά περίπτωση Ένορκη Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση
θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στα
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συγκεκριμένα πρόσωπα οι σχετικές νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωσηΑΔΑ:
θα υποβληθεί
υποχρεωτικά από
τον Υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Για τους Συνεταιρισμούς, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται επιπλέον η
προσκόμιση βεβαίωσης της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.

Για τα φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται επιπλέον η
προσκόμιση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.

Για τις Ενώσεις / Κοινοπραξίες:
i. Για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά.
ii. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει
Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί προς τούτο από
την Αναθέτουσα Αρχή. Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει
σε περισσότερες από μια προσφορά.
Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την
ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Στον προαναφερόμενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».
Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού
Τα στοιχεία του αποστολέα
Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου, από
οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται. Ο φάκελος που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε
δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να έχει
αποσφραγισθεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
Π.1ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ
Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν για την εκκένωση των βόθρων του ΚΕ.Π.Υ.Φυλακίου Ορεστιάδας .
Η υπέργεια δεξαμενή του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου έχει διαστάσεις : 5m x 12m x 2.80m ύψος, είναι στεγανή και έχει όγκο
168 m3.
1. Οι εργασίες εκκένωσης της ως άνω δεξαμενής αφορούν ειδικό βυτιοφόρο όχημα καθαρισμού βόθρων –
φρεατίων και αγωγών, χωρητικότητας 9-10 και άνω κυβικών μέτρων.
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 ΚΕ.Π.Υ Φυλακίου Έβρου
με ευθύνη, δαπάνη και μέριμνα του αναδόχου από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
3. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ξεχειλίσουν οι βόθροι και να δημιουργούν εστίες μόλυνσης, Σε
περίπτωση υπερχείλισης η ευθύνη καθαρισμού και αποκατάστασης του χώρου βαρύνει τον ανάδοχο.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέρχεται για την εκκένωση των βόθρων του ΚΕ.Π.Υ. ανάλογα με τον
αριθμό των φιλοξενούμενων υπηκόων τρίτων χωρών επιτυγχάνοντας αποκομιδή που εκτιμάται κατά μέσο
όρο 120 κυβικών μέτρων λυμάτων εβδομαδιαίως ή όποτε άλλοτε χρειαστεί και κληθεί εκτάκτως από τον
αρμόδιο υπάλληλο του ΚΕ.Π.Υ. να εκκενώσει τους βόθρους.
5. Επισημαίνεται ότι η ζύγιση των Υλικών θα πραγματοποιείται επί τόπου με την ύπαρξη
ογκομετρητή που διαθέτει το ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου , καθ’ υπόδειξη των αρμοδίων.
6. Η μεταφορά των λυμάτων θα γίνεται σε χώρους που έχουν καθοριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να
συνοδεύονται από τα κατάλληλα παραστατικά που να πιστοποιούν την καταλληλότητα της απόθεσης των
λυμάτων μας.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέρχεται στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.Π.Υ. με άδεια τη δεξαμενή
απορρόφησης λυμάτων του βυτιοφόρου με σκοπό την μέγιστη δυνατή απορροφητικότητα.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την
αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη
προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων ή για
τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τη στιγμή της εναπόθεσης των λυμάτων στο όχημα και καθ’ όλη την
διάρκεια της μεταφοράς τους στους βιολογικούς σταθμούς και υποχρεούται σ την αποκατάσταση κάθε
τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά την εκτέλεση του έργου.
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και υποδείξεις
της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και να ενημερώνει τον επικεφαλής του ΚΕΠΥ Φυλακίου
Ορεστιάδας τηλεφωνικά ή με Φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την ακριβή ημέρα και ώρα που
πρόκειται να πραγματοποιήσει την εκτέλεση των εργασιών της εκκένωσης των λυμάτων από το ΚΕΠΥ
Φυλακίου,, προκειμένου να ενημερώνεται η αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με
την εκτέλεση της σύμβασης .
11. Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του ή τρίτων (βοηθών εκπληρώσεως) που θα
χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις
τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
12. Η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση
από τυχόν ατυχήματα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των εργασιών εκκένωσης του βόθρου.
13. Η μεταφορά των λυμάτων θα γίνεται σε χώρους που έχουν καθοριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
(βιολογικούς σταθμούς) και θα συνοδεύονται από τα κατάλληλα παραστατικά που θα το πιστοποιούν την
καταλληλότητα της απόθεσης των λυμάτων μας.
14. Στην περίπτωση που το ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου συνδεθεί με τον κεντρικό αγωγό λυμάτων του Δήμου, τότε
αυτομάτως θα λύεται η σύμβαση με τον ανάδοχο.
15. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα πρόσβασης και ελέγχου του χώρου πριν από την
κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
Π.2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕ.Π.Υ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
……………………

Β.
ΔΩΔΕΚΑ (12) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ

12

Χ

Γ.
ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48)
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ
ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
=

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
48

Χ

Δ.
ΣΥΝΟΛΟ (240) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) διάρκειας 5 μηνών

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

=

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ
……. Χ

=

Ε.
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
(240) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ διάρκειας 5
μηνών

…………………….

ΑΞΙΑ ΦΠΑ
…………………….
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (240)
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ διάρκειας 5 μηνών
ΜΕ ΦΠΑ
…………………….
ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
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ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΣΤ.
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
(96) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

………………….

Διάρκειας 2 μηνών
ΑΞΙΑ ΦΠΑ
………………….
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (96)
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Διάρκειας 2 μηνών
ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ

………………....
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
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______________________________________________________________________________
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ »
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ: ............
ΑΞΙΑ :ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ …………ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23%
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «Παροχή υπηρεσιών εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων στο Κέντρο Πρώτης
Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυλακίου Ορεστιάδας ΠΕ Έβρου».
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Στην Αθήνα σήμερα την ………η του μηνός…………....του έτους 2015, ημέρα ………… και ώρα ………, οι κάτωθι
συμβαλλόμενοι:
α) Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις, από τον…………...Διευθυντή της
Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, και που θα αποκαλείται στην συνέχεια, χάριν συντομίας *Αναθέτουσα
Αρχή* ή * Υπηρεσία* και
β) Ο/Η…………………………………του ………………… και της ……………… γεν ……… στ………………
κατ…………… με Α.Δ.Τ.: ………, με Α.Φ.Μ.:……………, και που θα αποκαλείται στη συνέχεια, χάριν συντομίας
*Ανάδοχος*, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
1. Με την υπ’ αριθμό………… από ……………… Απόφαση του Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής……………… κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού της υπ’
αριθμό …………από…………… Προκήρυξης της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, που διενεργήθηκε
την……………… και ώρα ………… για την ανάδειξη αναδόχου η παροχή υπηρεσιών εκκένωσης δεξαμενής
λυμάτων στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυλακίου Ορεστιάδας ΠΕ Έβρου όπως αυτές με
λεπτομέρεια περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της υπ’ αριθμό …………………… από……………… Διακήρυξης
της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, στον ανωτέρω συμβαλλόμενο ανάδοχο.
2. Ύστερα από τα ανωτέρω, η Υπηρεσία, αναθέτει στον ανάδοχο την παροχή υπηρεσιών εκκένωσης δεξαμενής
λυμάτων στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυλακίου Ορεστιάδας Έβρου, της υπ’ αριθμό
…………………… από………………… Προκήρυξης της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, με τους
κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αυτός (ο ανάδοχος) αποδέχεται ανεπιφύλακτα:
ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω.
«Αναθέτουσα Αρχή» είναι η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής.
«Ανάδοχος» είναι ο «……………………… του ……………………… και της……………………………, με
Α.Δ.Τ.:………………………………………… με έδρα………………………, με Α.Φ.Μ.:…………………», ο οποίος
ευθύνεται αποκλειστικά έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της προμήθειας, που του ανατίθεται με
την παρούσα Σύμβαση.
«Σύμβαση» είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα συνημμένα σ' αυτό τεύχη και λοιπά έγγραφα, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
«Προμήθεια» είναι η παροχή η παροχή υπηρεσιών εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων στο Κέντρο Πρώτης
Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυλακίου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου, όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρούσα Σύμβαση
και τις οποίες αναλαμβάνει να παράσχει ο ανάδοχος.
Άρθρο 1
Αντικείμενο σύμβασης – Τιμές
1.Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων στο
Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυλακίου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου, όπως αυτές με λεπτομέρεια
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περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της υπ’ αριθμό ……/2015 από ….-08-2015
Προκήρυξης
της Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής, για το χρονικό διάστημα: Από την επομένη ημέρα της υπογραφής της παρούσας
σύμβασης, μέχρι και την 31/12/2015, με δικαίωμα δίμηνης παράτασης, στην συνολική τιμή των
……………………….. #
………………… € #, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 23% .
Στοιχεία της υπό προμήθεια Υπηρεσίας (Τιμή ανά δρομολόγιο):
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ανά ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ(€)
ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
12 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
48 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ 240 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5
ΜΗΝΩΝ
2. Η Υπηρεσία διατηρεί, μονομερώς, το δικαίωμα να τροποποιεί, αυξομειώνοντας ανάλογα με τις εκάστοτε
ανάγκες του Κέντρου, τον αριθμό των τεμαχίων, ύστερα βεβαίως από έγκαιρη έγγραφη ειδοποίηση του
αναδόχου, και οπωσδήποτε εντός των πλαισίων, που η προϋπολογισθείσα δαπάνη επιτρέπει.
3. Η τιμή θα παραμείνει η ίδια, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ως και σε τυχόν παράταση του έργου και δεν
υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.
Άρθρο 2
Τόπος Παράδοσης Παρακολούθησης Έργου – Ποιοτική –Ποσοτική Παραλαβή
1.Η παράδοση των υπηρεσιών γίνεται με τη φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα του αναδόχου, στις
κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) Φυλακίου Ορεστιάδας Έβρου, όπως ορίζεται
στις Τεχνικές Προδιαγραφές –Απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της υπ’ αριθμό …./2015 από ….-07-2015
Προκήρυξης της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
2.Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών και η παραλαβή αυτών, καθώς και η σύνταξη κάθε μήνα
του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής,
που διορίζεται από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής.
3.Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, θα παρακολουθεί διαρκώς τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία,
καθώς και την υλοποίηση των παρασχεθησομένων υπηρεσιών και ιδιαίτερα θα ελέγχει αν η διαδικασία
υλοποίησης είναι σύμφωνη με την τελική εναπόθεση των λυμάτων, συντάσσοντας προς τούτο σχετικό
πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, για το σύνολο των παρασχεθησομένων υπηρεσιών .
4.Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Επιτροπής.
5.Εάν ο ανάδοχος, δε συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής και
τους όρους της σύμβασης,, η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή την επιβολή των
προβλεπόμενων, στα άρθρα 31 έως 34 του π.δ.118/2007, κυρώσεων.

Άρθρο3
Πληρωμή
1. Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται σε ευρώ, τμηματικά, κάθε μήνα, με την
τιμολόγηση αυτών, απολογιστικά με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, μετά την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους, μέσω ΥΔΕ. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.
2.Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα,, τα σχετικά με τις
παρασχεθείσες υπηρεσίες του προηγούμενου μηνός, τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής, που τον
αφορούν, στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου.
3. Ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις ήτοι:
1. 0, 10%:Υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων 0,10%: Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων
2. 3% χαρτόσημο επί κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
3. 20% Υπέρ ΟΓΑ επί χαρτοσήμου
4. Παρακράτηση φόρου 8% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 55 παρ. 1 εδάφιο (στ) του Ν. 2238/94, ΦΕΚ
151/Α).
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Επίσης, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Η Υπηρεσία υποχρεούται να καταβάλλει δαπάνη μόνο για την εκκένωση της δεξαμενής λυμάτων, για τα οποία
ο ανάδοχος θα έχει ενημερωθεί, εγγράφως από το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυλακίου Ορεστιάδας
Έβρου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ της υπ’ αριθμό …/2015 από ….-07-2015 Διακήρυξης
της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
Άρθρο 4
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης
1.Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ’ αυτή εφόσον
δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε στις υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που τυχόν
του χορηγήθηκε.
2.Η Υπηρεσία δικαιούται να προσλάβει ανάδοχο, με ελεύθερη τιμή, και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά βαρύνει
τον έκπτωτο ανάδοχο ή επιδιώκεται η είσπραξη από την ιδιαίτερη περιουσία του, ανεξάρτητα από την κατάπτωση
της εγγύησης και των κυρώσεων που θα του επιβληθούν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του
π.δ.118/2007.
3.Εαν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Υπηρεσίας την προμήθεια, πριν την ημερομηνία
λήξης του συμβατικού χρόνου ή δεν πραγματοποιήσει τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης,
επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
Άρθρο 5
Ανωτέρα Βία
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών
του και επομένως δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας
βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς.
Το συμβαλλόμενο μέρος, που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε, που
συνέβησαν τα περιστατικά, που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει στο άλλο μέρος εγγράφως και να
προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας,
αν μέσα στην ανωτέρω εικοσαήμερη προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά, που συνιστούν την ανωτέρα βία και
δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 6
Τήρηση διατάξεων εργατικής νομοθεσίας
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των
νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την
ισχύουσα Σ.Σ.Ε., τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφαλείας των
εργαζομένων, καθώς και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου κ.λπ., σύμφωνα με οριζόμενα στην κείμενη
νομοθεσία.
2. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου,, ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος
Άρθρο 7
Εκχωρήσεις - Υπεργολαβίες
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να εκχωρεί, δίνει ως ενέχυρο ή μεταβιβάζει την Σύμβαση ή
οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις, που περιέχονται σε αυτή, χωρίς προηγούμενη έγγραφη
συναίνεση του έτερου μέρους, πλην της εκχώρησης της είσπραξης των απαιτήσεων, που απορρέουν από τη
σύμβαση, σε αναγνωρισμένη εμπορική τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα σε Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ο Ανάδοχος δεν αναθέτει σε υπεργολάβο ή υπεργολάβους την εκτέλεση όλου ή τμήματος του Έργου, χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της Υπηρεσίας.
Άρθρο 8
Καταγγελία σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος, καθ’
οιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγμένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες
υποχρεώσεις της, ο δε Ανάδοχος, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή παραλείπει, χωρίς νόμιμη αιτία, την πληρωμή του
οφειλόμενου σύμφωνα με την παρούσα, συμβατικού τιμήματος.
Στην περίπτωση που Αναθέτουσα Αρχή συνδεθεί με τον κεντρικό αγωγό λυμάτων του Δήμου, τότε αυτομάτως
θα λύεται η σύμβαση με τον ανάδοχο.

Άρθρο 9
Βαρύτητα εγγράφων
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1. Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση, την ισχύουσα
νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με την εν λόγω προμήθεια.
2. Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων ή συγκρουόμενων ρυθμίσεων, εκτός από τους όρους, που αναφέρονται
ειδικά στην παρούσα σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, στο οποίο αυτή στηρίζεται,
εκτός βεβαίως κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με
την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:
α. η παρούσα σύμβαση.
β .η υπ’ αριθμό …./2015 από …-07-2015 Προκήρυξη για την παροχή υπηρεσιών εκκένωσης δεξαμενής
λυμάτων στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυλακίου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου .
γ. η προσφορά του αναδόχου.
Άρθρο 10
Τροποποιήσεις – Προσθήκες
1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, οποτεδήποτε, μέσα στα όρια της σύμβασης, να ζητήσει από τον προμηθευτή να
αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στην προμήθεια, εφόσον αυτό δεν
συνεπάγεται αύξηση της δαπάνης.
2. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, μόνο όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Άρθρο 11
Επίλυση διαφορών – Διατάξεις
1. Κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά
από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας (Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής).
2. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007.
3. Είναι αυτονόητο, ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα Δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν
κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των μεταξύ τους διαφορών.
Άρθρο 12
Γενικές διατάξεις
Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας Σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του π.δ.118/2007 «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.).» (Α΄-150), όπως ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις του ν.2362/1995 (Α΄-247), των
οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της υπ’
αριθμό … /2015 από ….-07-2015 Προκήρυξης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, την τεχνική και οικονομική
προσφορά του Αναδόχου.
Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, σε κάθε ένα από τα οποία
επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα ένσημα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Ελληνικό Δημόσιο
Ο Διευθυντής
της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
Νίκας Παναγιώτης
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