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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Ε.Δ.Α-Κ.Ι.Α.Ε. Ο.Τ.Α.σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ: 34/2015 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σφραγισμένη Προσφορά για την
επιλογή ενός αναδόχου ( πάροχου υπηρεσιών) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
, για το έργο ( παροχή υπηρεσιών) : «Υπηρεσίες Εργασιών Συλλογής – Συγκέντρωσης
Α.Σ.Α., Ανακυκλώσιμων Υλικών και Ογκωδών Αντικειμένων Δημοτικής Ενότητας
Ομαλών», όπως αυτό αναλυτικά αναφέρεται στα προσαρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας Προκήρυξης , με βάση τις διατάξεις ( όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν μέχρι σήμερα):
1. του Ν. 2362/1995 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247/1995),
2.του Π.Δ. 118/2007 « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου ( Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ 150 Α/2007), το
οποίο εφαρμόζεται αναλογικά στον τομέα των υπηρεσιών.
3. του Ν. 4013/2011, « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 ( πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011), και τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς
όρους.
Το έργο ( παροχή υπηρεσιών ) : Υπηρεσίες Εργασιών Συλλογής – Συγκέντρωσης Α.Σ.Α.,
Ανακυκλώσιμων Υλικών και Ογκωδών Αντικειμένων Δημοτικής Ενότητας Ομαλών» είναι
προϋπολογισμού 42.834,00 συν Φ.Π.Α.13% και χρηματοδοτείται κατά 100% από ιδίους πόρους
της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α.
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος µε το
κατάλληλο προσωπικό του( εργάτες και οδηγούς) θα εκτελεί:
- Εργασίες συλλογής και µεταφοράς αστικών σύµµεικτων στερεών αποβλήτων στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Ομαλών του Δήμου Κεφαλλονιάς, µε το σύστηµα της µηχανικής
αποκοµιδής κάδων.
-

Εργασίες συλλογής και µεταφοράς ανακυκλώσιµων υλικών (Πρόγραµµα ∆ιαλογής στην
Πηγή) στα ό ρ ι α της Δημοτικής ενότητας Ομαλών του Δήμου Κεφαλλονιάς, τόσο µε το
σύστηµα της µηχανικής αποκοµιδής

κάδων

(µπλε

κάδοι

για

χαρτιά, πλαστικά,

µέταλλα, αλουµίνια .
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-

Εργασίες συλλογής και µεταφοράς ογκωδών αντικειµένων στα ό ρ ι α της Δημοτικής
Ενότητας Ομαλών του Δήμου Κεφαλονιάς. Στα ογκώδη
α)

κλαδοκάθαρα

από κλαδέµατα

κήπων,

αντικείµενα

δηµοτικού

περιλαµβάνονται:

πρασίνου,

γεωργικών

καλλιεργειών κ.λπ., β) διάφορα έπιπλα (κρεβάτια, τραπέζια, καρέκλες, καναπέδες,
πολυθρόνες, ντουλάπες, βιβλιοθήκες, σύνθετα κ.λπ.) και γ) στρώµατα.
- Για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών η Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς &
Ιθάκης Α.Ε ΟΤΑ

δύναται να διαθέτει τα οχήματά της τα οποία θα οδηγούνται από

προσωπικό του αναδόχου το οποίο πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα . Η
συντήρηση των οχημάτων καθώς και τα καύσιμα τους θα βαρύνουν το κύριο του έργου.
Οι προς εκτέλεση εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
Δεκτές θα γίνονται προσφορές που αφορούν το σύνολο των προβλεπομένων υπηρεσιών.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Προκήρυξη έχουν:
α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιούμενοι στο αντικείμενο της εν θέματι
διαγωνιστικής διαδικασίας , δύνανται να διενεργούν την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών

και οι οποίοι λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
( ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 και των
πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης , καθώς και από τρίτες
χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ., υπό
την προϋπόθεση ότι ασκούν επάγγελμα σχετικό με τις ζητούμενες από την παρούσα
προκήρυξη υπηρεσίες και οι οποίοι πληρούν τους όρους και διαθέτουν τα προσόντα που
καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας προκήρυξης.
β) Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξίες , που δραστηριοποιούμενοι
στο αντικείμενο της εν θέματι διαγωνιστικής διαδικασίας, δύνανται να διενεργούν την
συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών και οι οποίοι λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ( ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου , η οποία κυρώθηκε στην
Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της
Ουρουγουάης , καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ε.Ε.
και οι οποίοι πληρούν τους όρους και διαθέτουν τα προσόντα που καθορίζονται στην
συνέχεια της παρούσας Προκήρυξης , οι οποίοι υποβάλλουν κοινή Προσφορά
Στην περίπτωση ενώσεων ή Κοινοπραξιών ισχύουν τα ακόλουθα:
● Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο έναντι της αναθέτουσας αρχής . Σε περίπτωση κατακύρωσης – ανάθεσης
της Σύμβασης στην ένωση ή Κοινοπραξία , η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της Σύμβασης.
● Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλλουν προσφορά.
Κάθε συμμετέχων , φυσικό ή νομικό πρόσωπο , δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες
από μία προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν , αυτόνομα ή σε
κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές , αποκλείονται από το
διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συμμετείχαν.
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2.2. Αποκλείονται του δικαιώματος να υποβάλλουν προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι:
α) σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση , γνωστή στην
αναθέτουσα αρχή , για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση , δωροδοκία , απάτη ή
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Β) που βρίσκονται σε πτώχευση , εκκαθάριση , παύση δραστηριοτήτων , αναγκαστική
διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση , εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού .
γ)που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή , βάσει
απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που
μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή .
3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
3.1. Προθεσμία Υποβολής Προσφορών
3.1.1.Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Αρμόδια Υπηρεσία – Ε.Δ.Α-Κ.Ι Α.Ε.
Ο.Τ.Α
Μ. Γερουλάνου 5 & Ριζοσπαστών 1ος όροφος ,Τ.Κ. 28100 , Αργοστόλι, μέχρι τις
20/04/2015 ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρα 10:30 π.μ. ( ώρα λήξης υποβολής
προσφορών ).
Η ημερομηνία αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε.
Ο.Τ.Α.
3.1.2. Μετά τη κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την
Επιτροπή Διαγωνισμού . Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
3.1.3. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα.

3.2. Σύνταξη Προσφορών
Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική
Γλώσσα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω στα Σημεία 3.3.4 και 3.3.5 της
παρούσας Προκήρυξης
3.3. Υποβολή Προσφορών
3.3.1. Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της
Προκήρυξης , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στη
Διεύθυνση της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α., Μ. Γερουλάνου 5 & Ριζοσπαστών , 1ος όροφος,
ΤΚ.28100, Αργοστόλι, στην ηλεκτρονική διεύθυνση diadkef@otenet.gr ή με
τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 26710 26020 με την ένδειξη « Ερώτηση για τον υπ΄αρ.
07/2015 πρόχειρο διαγωνισμό».
3.3.2. Δεκτές γίνονται και οι προσφορές που υποβάλλονται και μέσω:
• ΕΛΤΑ
• Εταιρειών Ταχυμεταφορών
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Όσες προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους , θα παραληφθούν , μέχρι την
ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους . Επισημαίνεται ότι η
ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.
• Νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων .
3.3.3. Οι φάκελοι με τις προσφορές πρέπει να φέρουν την επωνυμία, τη διεύθυνση και τα
στοιχεία επικοινωνίας ( τηλέφωνα, faxκ.κ.λπ. ) του προσφέροντα καθώς επίσης και τις
ενδείξεις :
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για τον υπ΄αρ. 07/2015 πρόχειρο διαγωνισμό για το έργο: « Υπηρεσίες Εργασιών
Συλλογής – Συγκέντρωσης Α.Σ.Α., Ανακυκλώσιμων Υλικών και Ογκωδών
Αντικειμένων Δημοτικής Ενότητας Ομαλών»
Ημερομηνία Διαγωνισμού : 20/04//2015
« Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία»
3.3.4. Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να είναι καθαρογραμμένος και πρωτότυπα
υπογεγραμμένος από το νόμιμο και εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των προσφερόντων , ενώ όλες
οι σελίδες καθώς και οι προσθήκες πρέπει να φέρουν την μονογραφή του .
3.3.5. Ο φάκελος κάθε προσφοράς
περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιμέρους
υποφακέλους:
1. Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο
Σημείο 3.5.
2. Φάκελος
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , που είναι σφραγισμένος
επί ποινή
αποκλεισμού και περιέχει την Οικονομική Προσφορά των συμμετεχόντων. Τα περιεχόμενα της
οικονομικής προσφοράς περιγράφονται στο Σημείο 3.6.
3.3.6. Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
από τον προσφέροντα όλων των όρων της Προκήρυξης.
3.3.7. Δεκτές γίνονται μόνο οι προσφορές που περιλαμβάνουν το σύνολο των ζητούμενων
υπηρεσιών , όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Προκήρυξη και στα προσαρτήματα αυτής.

3.4. Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 120 ημερολογιακές ημέρες από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών . Εάν ζητηθεί , μπορεί να γίνει παράταση
του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα.
3.5 Περιεχόμενα φακέλου « Δικαιολογητικά»
3.5. 1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους , στον
υποφάκελο « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά στην Ελληνική
γλώσσα . Σε αντίθετη περίπτωση ή σε περίπτωση μη υποβολής κάποιου δικαιολογητικού
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης , ο προσφέρων αποκλείεται από τη
διαδικασία ανάθεσης του έργου. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, επί ποινή αποκλεισμού.
3.5.2. Ειδικότερα ,ο υποφάκελος
« ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιλαμβάνει τα κάτωθι
δικαιολογητικά έγγραφα :
3.5.2.1. Έγγραφα για την νόμιμη λειτουργία του προσφέροντος και τη συμμετοχή του στη
διαδικασία:
α. Απόφαση του Δ.Σ. ή του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε συμμετέχοντος
στο διαγωνισμό για την έγκριση συμμετοχής του σε αυτόν ( δεν απαιτείται στην περίπτωση
υποβολής προσφοράς από φυσικό πρόσωπο), για την έγκριση συμμετοχής στη συγκεκριμένη
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ένωση ( σε περίπτωση ένωσης παρόχων υπηρεσιών ) , για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου
του διαγωνιζόμενου , για την αποδοχή της αλληλέγγυας και ολόκληρον ευθύνης όλων των
συμμετεχόντων στην ένωση ( σε περίπτωση ένωσης παρόχων υπηρεσιών ) για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση , για το ποσοστό συμμετοχής κάθε
οικονομικού φορέα στο κοινό σχήμα και για το μέρος της παροχής υπηρεσιών που αναλαμβάνει
ως μέλος της ένωσης ( σε περίπτωση ένωσης) στο σύνολο της προσφοράς. Στην περίπτωση
συμμετοχής φυσικού προσώπου σε ένωση παρόχων υπηρεσιών η ανωτέρω απόφαση για τη
συμμετοχή στη συγκεκριμένη ένωση , για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου του
διαγωνιζόμενου , για την αποδοχή αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης όλων των
συμμετεχόντων στην ένωση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη
σύμβαση , για το ποσοστό συμμετοχής στο κοινό σχήμα και για το μέρος της παροχής
υπηρεσιών που αναλαμβάνει ως μέλος της ένωσης στο σύνολο της προσφοράς , αντικαθίσταται
από υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ( ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε
ισχύει , με θεώρηση γνησίου υπογραφής από Δημόσια Αρχή, με αντίστοιχο περιεχόμενο.
Β) Σύσταση νομικού προσώπου : Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της επιχείρησης ή άλλο
έγγραφο που να αποδεικνύει τη σύσταση κάθε συμμετέχοντος στο διαγωνισμό και τυχόν
τροποποιήσεις του ( ως ισχύει , θεωρημένο από την αρμόδια προς τούτο αρχή), τα αντίστοιχα
ΦΕΚ δημοσίευσης ( εάν υφίστανται , δεδομένης της νομικής μορφής του συμμετέχοντος),
Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο έγγραφο ( ομοίως βάσει της νομικής μορφής του
συμμετέχοντος, λ.χ. ΦΕΚ) από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν τον
οικονομικό φορέα , το αντικείμενο δραστηριότητάς του, καθώς και η χώρα – έδρα
εγκατάστασής του.
γ) .Σε περίπτωση ένωσης παρόχων υπηρεσιών ή κοινοπραξίας , Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4
του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει , με θεώρηση γνησίου
υπογραφής από Δημόσια Αρχή , του νομίμου εκπροσώπου κάθε συμμετέχοντος σε αυτήν , ότι
δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα στον παρόντα διαγωνισμό σε περισσότερες από μία συμμετοχές
( σχήματα διαγωνιζομένων).
3.5.2.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 τοτ Ν. 1599/1986 ( ΦΕΚ Α 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής από Δημόσια Αρχή, όπου να δηλώνεται ότι:
I.. Ο προσφέρων :
(α) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο , Επιμελητήριο ή επαγγελματική
ένωση.
(β) δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στο σημείο 1.2.
(
αναλυτική καταγραφή στο σώμα της υπεύθυνης δήλωσης),
(γ) δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , παύση δραστηριοτήτων , αναγκαστική διαχείριση ή
αναγκαστικό συμβιβασμό ή δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ,
(δ) είναι φορολογικά ενήμερος
(ε) είναι ασφαλιστικά ενήμερος και
II.. η υποβαλλόμενη προσφορά :
(α) συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης , των οποίων ο Προσφέρων
έλαβε γνώση και ανεπιφύλακτα αποδέχεται ,
(β) τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή
γ) ότι αναλαμβάνει να παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες στον τόπο που αναφέρεται στην
παρ…. του άρθρου … της παρούσας Προκήρυξης και σύμφωνα με το ζητούμενο τρόπο,.
δ) ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των ζητούμενων υπηρεσιών ,
ε) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Προϊσταμένης αρχής περί
ματαίωσης ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού ,
ζ) ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντα δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών ,
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η) ότι θα διατηρήσουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς του
παρόντος διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν
τεθούν υπόψη τους και αποτελούν , κατά δήλωση των συντακτών τους , εμπορικό ή
επιχειρηματικό απόρρητο .
θ) οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο προσωπικό .
///. αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκωσα
δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 8 της παρούσας Προκήρυξης.

προσκόμιση των

3.5.2.3. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή ( κατ΄επιλογή του διαγωνιζόμενου)
σε νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα . Στην περίπτωση των διοικητικών εγγράφων , αντί
επικύρωσης των φωτοαντιγράφων τους αρκεί η υποβολή ( μαζί με τα φωτοαντίγραφα μέσα
στον υποφάκελο δικαιολογητικών ) υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.
1599/1986 ( ΦΕΚ Α 75) , όπως εκάστοτε ισχύει , με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από
Δημόσια Αρχή , του νόμιμου εκπροσώπου της διαγωνιζόμενης επιχείρησης περί του ότι τα
υποβαλλόμενα στοιχεία είναι ακριβή φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 11 του Ν. 2690/1999 όπως ισχύει ). Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει ένα προς
ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια.
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π.) γίνονται
δεκτά χωρίς επικύρωση.
Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των
δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων κατά ή μετά το διαγωνισμό . Όλα τα δικαιολογητικά
πρέπει να περιέχονται στον υποφάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωμένα με
νόμιμο τρόπο , κατά την υποβολή του φακέλου . Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο
και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους .
Εφόσον διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά
την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό , αποκλείεται.
Οι υποβαλλόμενες με τα δικαιολογητικά συμμετοχής υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να
υπογράφονται από πρόσωπο , το οποίο εκπροσωπεί νομίμως την συμμετέχουσα στο
διαγωνισμό επιχείρηση ή να προκύπτει ότι το πρόσωπο που υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση
έχει ειδικώς εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
Επισημαίνεται τέλος , ότι η ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης του σημείου
3.5.2.2. της παρούσας προκήρυξης που υποβάλλεται με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, α)
δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας θεωρήσεως του γνησίου της
υπογραφής του δηλούντος από την αρμόδια αρχή και β) πρέπει να συμπίπτει με την
ημερομηνία υποβολής προσφοράς , δηλαδή με την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού , εάν η κατάθεση της προσφοράς γίνεται την ίδια ημέρα , σε διαφορετική δε
περίπτωση με την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς στην Αρμόδια Αρχή .
Σε περίπτωση υποβολής ( αποστολής) της προσφοράς μέσω ΕΛΤΑ ή εταιρειών
ταχυμεταφορών , ως ημερομηνία υποβολής (κατάθεσης) της προσφοράς λογίζεται η
ημερομηνία αποστολής της , δηλαδή η βεβαιωμένη ημερομηνία παράδοσης της προσφοράς
στα ΕΛΤΑ ή στην εταιρεία ταχυμεταφοράς , οπότε και η υπεύθυνη δήλωση του Σημείου
3.5.2.2. της παρούσας Προκήρυξης θα φέρει ημερομηνία υπογραφής την ημερομηνία αυτή
.
Επισημαίνεται όμως ότι στις περιπτώσεις αποστολής της προσφοράς με τους ανωτέρω
τρόπους , η προσφορά θα ληφθεί υπόψη , μόνον εφόσον περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή
μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα , ήτοι 20/04/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:30 σύμφωνα με το σημείο 3.1.1.της παρούσας Προκήρυξης .
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3.6. Περιεχόμενα φακέλου « Οικονομικήςπροσφοράς»
Ο φάκελος « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει την Οικονομική Προσφορά για
την εκτέλεση έργου , η οποία θα υποβληθεί βάσει του παραρτήματος της παρούσας
Προκήρυξης σε τιμές ολογράφως και αριθμητικώς σε EYRO.
Οι τιμές μονάδων της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως και σε
περίπτωση που υπάρχει διαφορά θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που αναγράφονται ολογράφως
. Παράλειψη της ολόγραφου γραφής καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.
Επισημαίνεται πως το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς θα είναι επί ποινή αποκλεισμού
υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου ( ως ο τελευταίος κατά τα
προαναφερθέντα νόμιμα εκπροσωπείται).
4.

Επιλογή Αναδόχου

4.1 Επιτροπή Διαγωνισμού
Αρµόδιο
όργανο
για
την
αποσφράγιση
των
προσφορών την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών που θα υποβληθούν, τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης όπου προβλέπεται, τη σύνταξη των σχετικών πρακτικών, καθώς
και
τη
γνωμοδότηση επί παντός θέματος, που τυχόν προκύψει, από την κατακύρωση της παροχής
υπηρεσιών ή της ανάθεσης μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης, είναι η Επιτροπή
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης ( π ο υ
θ α α ν α φ έ ρ ε τ α ι ω ς Επιτροπή ∆ιαγωνισµού - (Ε∆) που έχει οριστεί µε τις υπ΄αριθμ.
71/2014 κ α ι 1 9 / 2 0 1 5 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Δ.Α- Κ.Ι. Α.Ε.Ο.Τ.Α.
.4. 2 Διαδικασία διαγωνισμού
Η Ε∆ παραλαµβάνει τους ΦΠ - σε δηµόσια συνεδρίασή της - (την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται
σχετικώς στην παρούσα Προκήρυξη) τους αποσφραγίζει και αριθµεί µε τη σειρά επίδοσης τους
εσωτερικούς φακέλους µε τον ίδιο αριθµό για κάθε φάκελο.
Κατόπιν, η Ε.∆. µε πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής, µε µέριµνα του Προέδρου της,
παραδίδει προς φύλαξη τους σφραγισµένους φακέλους Οικονοµικών Προσφορών.
Στη συνέχεια, η Ε.∆. αποσφραγίζει τους φακέλους ∆ικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων, ενώ
ορίζεται µέλος της, το οποίο µονογράφει όλες τις σελίδες των δικαιολογητικών. Κατόπιν, καταγράφει
σε πρακτικό τα στοιχεία αυτών που υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών
που υπέβαλαν µε τη σειρά που αναγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη, χωρίς ταυτόχρονα να
ελέγχεται το νοµότυπο και η πληρότητά τους. Ακολούθως, αφού αποχωρήσουν οι νόµιµοι
εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων, εξετάζει τα στοιχεία των φακέλων αυτών, αποκλείοντας από
την περαιτέρω αξιολόγηση, εκείνους οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει όλα τα ζητούµενα στοιχεία
του φακέλου, όπως ζητούνται στην παρούσα Προκήρυξη.
Επισημαίνεται ότι μετά την εξέταση των δικαιολογητικών , η Επιτροπή Διαγωνισμού , θα υποβάλλει την
εισήγησή της στην Αναθέτουσα Αρχή , η οποία θα εκδώσει μία εκτελεστή διοικητική πράξη για τα
αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Η ως άνω εκτελεστή πράξη της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. αναρτάται στα γραφεία της Ε.Δ.Α- Κ.Ι. Α.Ε.
Ο.Τ.Α. και κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους.
Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν , με επιμέλεια του Προέδρου της
Επιτροπής , σχετική πράξη , που υπογράφεται από όλα τα μέλη της.
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Αποσφράγιση των φακέλων Οικονοµικής Προσφοράς (β΄ στάδιο)
Η αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων που δεν έχουν
αποκλειστεί από το προηγούµενο στάδιο, γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση της Ε.∆, ενώ ορίζεται
µέλος της το οποίο µονογράφει όλες τις σελίδες της. Κατά την αποσφράγιση, η Ε.∆. εξετάζει τις

των διαγωνιζοµένων και στη συνέχεια τις πινακοποιεί. Οι
διαγωνιζόµενοι που υποβάλουν Οικονοµική Προσφορά υπό όρους ή αόριστη ή που
δεν πληροί τα σχετικώς απαιτούµενα από την παρούσα Προκήρυξη, θα αποκλείονται.
Ακολούθως ανακηρύσσεται τελευταίος µειοδότης αυτός (από όσους έγιναν δεκτές
οι οικονοµικές προσφορές τους) που έδωσε την µικρότερη οικονοµική προσφορά.
Μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου του διαγωνισµού (α’ και β’) και τη σύνταξη του
σχετικού πρακτικού της Ε.∆., ακολουθεί η ανάρτηση του πρακτικού στα γραφεία της
Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε.Ο.Τ.Α και αποστέλλεται ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.∆. µε την οποία
γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους το αποτέλεσµα κάθε σταδίου και ότι µπορούν να
λάβουν γνώση του σχετικού πρακτικού.
Για την ηµέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθηµερόν, µε επιµέλεια του
Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα µέλη της.
Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, η Ε.∆. θα υποβάλλει την εισήγησή της και τα
λοιπά στοιχεία του διαγωνισµού στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. το
οποίο θα αποφασίσει για την έκβαση του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης των οικονοµικών προσφορών, διενεργείται κλήρωση από
την Προϊσταµένη Αρχή και κατόπιν προσκλήσεως των διαγωνιζοµένων που υπέλαβαν την
ίδια οικονοµική προσφορά, µε τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.
Όταν ο πάροχος υπηρεσιών, ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίζει εντός της αρχικής (ή της παραταθείσας για σπουδαίο λόγο) προθεσµίας - ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται για την υπογραφή της
σύµβασης ή αν τα προσκοµισθέντα είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι
απαιτούµενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του πάροχου υπηρεσιών, γίνεται κατακύρωση
στον πάροχο υπηρεσιών που προσφέρει την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε
περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, γίνεται κατακύρωση στον πάροχο
υπηρεσιών µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας
από τους πάροχους υπηρεσιών δεν προσκοµίζει, κατά τα ανωτέρω, ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Οικονοµικές

Προσφορές

5. Ελάχιστες Τεχνικές και Οικονομικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς , επί ποινή
αποκλεισμού , τις ακόλουθες προϋποθέσεις προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής
στον παρόντα διαγωνισμό:

8

Οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη
εμπειρία στην υλοποίηση υπηρεσιών συναφούς αντικειμένου με τις ζητούμενες υπηρεσίες η
οποία να τεκμηριώνεται την τελευταία διετία (2013-2014).
6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Για τις διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του π.δ. 118/2007.
7. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1.Για την υλοποίηση του αντικειμένου συγκροτείται από τον κύριο του έργου και τον ανάδοχο Κοινή
Επιτροπή παρακολούθησης και υλοποίησης.
2. Η Κοινή Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από δύο εκπροσώπους της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε.
Ο.Τ.Α.και έναν εκπρόσωπο από τον Ανάδοχο. Στην Κοινή Επιτροπή προεδρεύει ο ένας από τους
εκπροσώπους της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε.Ο.Τ.Α..
3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων του στη Κοινή Επιτροπή ,
μετά από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.
4. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει μια φορά ανά μήνα και έκτακτα όποτε απαιτείται , μετά από
πρόσκληση του Προέδρου , έστω και με την πλειοψηφία των μελών της είτε κατόπιν αιτήσεως
εξ΄αυτών . Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της . Στην
πρώτη συνεδρίαση της η Κοινή Επιτροπή αποφασίζει για λοιπά θέματα που αφορούν τη λειτουργία
της.
5. Η Κοινή Επιτροπή παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των αντικειμένων , μεριμνά για την τήρηση
των όρων και του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης. Παρεμβαίνει για την επίλυση κάθε διαφοράς
που προκύπτει από την εφαρμογή της σύμβασης , διατηρώντας το δικαίωμα να ερμηνεύει και να
αποσαφηνίζει τους όρους της. Επίσης η Επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις των όρων
της σύμβασης , εφόσον κριθεί αναγκαίο .
6. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων που αφορά την εκτέλεση και την ερμηνεία της σύμβασης
και που δεν διευθετείται από την ΚΕΠ , θα επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της
Κεφαλονιάς οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας.

8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ / ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών , ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄αυτόν , με
βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998, οφείλει να υποβάλλει , σε σφραγισμένο φάκελο ,
όλα τα επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των οποίων υποβλήθηκε η δήλωση του σημείου
2.5.2.2. της παρούσας Προκήρυξης , διαφορετικά θα αποκλεισθεί. Στην περίπτωση αυτή , η
Αναθέτουσα αρχή θα έχει το δικαίωμα να καλέσει το διαγωνιζόμενο με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη
τιμή με τις ίδιες προϋποθέσεις , προκειμένου μα συνάψει τη σύμβαση μαζί του . Τα δικαιολογητικά αυτά
είναι τα ακόλουθα:
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου , επαγγελματικού μητρώου , ή επαγγελματικής ένωσης με το
οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους , κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης , από το οποίο να προκύπτει , ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση , για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60 /2007, για
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κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα , σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης , της απάτης , της εκβίασης , της
πλαστογραφίας , της ψευδορκίας , της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου , πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση , εκκαθάριση , παύση δραστηριοτήτων , αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό
συμβιβασμό ή δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση , εκκαθάριση
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
4.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή , από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης , είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους.
8.2. Κατόπιν της προσήκουσας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης , η Ε.Δ. εισηγείται στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. την ανάθεση του έργου στον επικρατέστερο
προσφέροντα σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α.
εκδίδει απόφαση ανάθεσης και καλεί τον ανάδοχο να υπογράψει τη σχετική σύμβαση προσκομίζοντας
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης , το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
8.3. Ο τρόπος αμοιβής του αναδόχου θα προβλέπεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί.
9. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια οκτώ μήνες και δέκα ημέρες.
10. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα Προκήρυξη και η μελέτη της Υπηρεσίας που τη συνοδεύει , έχει αναρτηθεί στα γραφεία της
Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλονιάς w.w.w.kefalonia.gov.gr και η περίληψή
της στον διαδικτυακό τόπο et.diavgeia.gov.gr. στις 09/04/2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΚΚΟΣΗΣ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 34/2015 Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Διαχείρισης αποβλήτων
Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού …………………. EYRO

( ………) πλέον ΦΠΑ 13%.

Στο Αργοστόλι σήµερα την ../../2015 ηµέρα ……. στα γραφεία της Εταιρείας
Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Μ. Γερουλάνου 5 &
Ριζοσπαστών ) , οι υπογράφοντες:
1………… , Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης
Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ
2. …………Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας ……………………..
συµφωνήσαµε και δεχθήκαµε τα παρακάτω:
Ο πρώτος µε την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπ’ όψη:
1. Την Προκήρυξη της παροχής των υπηρεσιών και τα Παραρτήµατά της, καθώς
και τα λοιπά συμβατικά τεύχη (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος Τεχνικών
Προδιαγραφών, Προϋπολογισµός Μελέτης Υπηρεσιών, Έντυπο Οικονοµικής
Προσφοράς) που έχουν εγκριθεί µε την υπ΄ αριθµ. 34/2015 Απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς &
Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Σύµβασης.

2. Τo με α.π. …/2015 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού κατακύρωσης της
Οικονομικής
Προσφοράς
της
εταιρείας…………..
ποσού
………………………………ΕΥΡΟ
πλέον ΦΠΑ 13%.
3. Την υπ΄αριθμ. ../15 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης ΑΕ. με την οποία εγκρίθηκε το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου για την παροχή των
υπηρεσιών και ανατέθηκε η εκτέλεσή τους σε αυτόν.
Την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της παραγράφου 8 της παρούσας
σύμβασης .
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ΑΝΑΘΕΤΕΙ
στο δεύτερο από τους συµβαλλοµένους ………………………που θα καλείται εφεξής
ανάδοχος και αυτός αποδέχεται και αναλαµβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
παροχής
υπηρεσιών
υπό
τον
τίτλο « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ
–
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΑΣΑ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΟΓΚΩΔΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΛΩΝ» σύµφωνα µε το
περιεχόµενο και τους όρους της Μελέτης της προκήρυξης της παροχής των
υπηρεσιών (Παραρτήματα και λοιπά Συµβατικά Τεύχη), και του με α.π. …./2015
Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού κατακύρωσης της Οικονομικής Προσφοράς του
Αναδόχου και την υπ΄αριθμ. …./15 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας Διαχείρισης
Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α . που εγκρίνει το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείµενο της παροχής των υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Μελέτη
και στο με α.π. …./2015 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού κατακύρωσης της
Οικονομικής Προσφοράς του αναδόχου είναι η παροχή των υπηρεσιών που
αναγράφονται στα συµβατικά τεύχη.
Ο ανάδοχος µε το κατάλληλο προσωπικό του, θα εκτελεί:
- Εργασίες συλλογής και µεταφοράς αστικών σύµµεικτων στερεών αποβλήτων στα
όρια της Δημοτικής Ενότητας Ομαλών του Δήμου Κεφαλλονιάς, µε το σύστηµα της
µηχανικής αποκοµιδής κάδων.
- Εργασίες συλλογής και µεταφοράς ανακυκλώσιµων υλικών (Πρόγραµµα ∆ιαλογής
στην Πηγή) στα όρια της Δημοτικής ενότητας Ομαλών του Δήμου Κεφαλλονιάς,
τόσο µε το σύστηµα της µηχανικής αποκοµιδής κάδων (µπλε κάδοι για χαρτιά,
πλαστικά, µέταλλα, αλουµίνια , όσο και χειρωνακτικά.
- Εργασίες συλλογής και µεταφοράς ογκωδών αντικειµένων στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Ομαλών του Δήμου Κεφαλλονιάς.
περιλαµβάνονται:

α)

κλαδοκάθαρα

Στα

ογκώδη

από κλαδέµατα

πρασίνου, γεωργικών καλλιεργειών κ.λπ., β) διάφορα
τραπέζια,

καρέκλες,

καναπέδες, πολυθρόνες,

αντικείµενα

κήπων,

δηµοτικού

έπιπλα

(κρεβάτια,

ντουλάπες,

βιβλιοθήκες,
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σύνθετα κ.λπ.) και γ) στρώµατα.
- Για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών η Ε.Δ.Α-.Κ .Ι Α.Ε. Ο.Τ.Α. δύναται να
διαθέτει τα οχήματά της τα οποία θα οδηγούνται από το προσωπικό του Αναδόχου
το οποίο πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα. Η συντήρηση των
οχημάτων καθώς και τα καύσιμά τους βαρύνουν την Εταιρεία Διαχείρισης
Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α.

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
Τα Συµβατικά Τεύχη µε βάση τα οποία θα γίνει η παροχή των υπηρεσιών,
είναι τα παρακάτω:
1.Η Σύµβαση.
2. Η Οικονοµική
αναδόχου.
3.Η
Υποχρεώσεων.

Προσφορά

του

Συγγραφή

4.
Το
Τεύχος
Προδιαγραφών.

Τεχνικών

5.
Ο
Προϋπολογισµός
Υπηρεσιών.

Μελέτης

Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος
αυτών καθορίζεται στο άρθρο 2 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Τα τεύχη αυτά αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, επισυνάπτονται σε
αυτήν και
µονογράφησαν εκ µέρους της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς &
Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ από τον Πρόεδρο της Εταιρείας ……….. και εκ µέρους του αναδόχου
από τον Εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.
3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Το συµβατικό τίµηµα για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας
Σύµβασης,
ανέρχεται σε ………………………………………..πλέον ΦΠΑ 13%.

4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι η Δημοτική ενότητα Ομαλών του
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∆ήµου Κεφαλλονιάς όσον αφορά τις εργασίες συλλογής συγκέντρωσης και
σύμφωνα με τα δρομολόγια που καταρτίζονται από το Τμήμα Δρομολογίων της
Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ.
Ο

χρόνος παροχής των υπηρεσιών θα είναι από …/../ 2015 έως και τις
../../2015, δηλαδή .. μήνες ς και αρχίζει να υπολογίζεται από την επόµενη της
υπογραφής της Σύµβασης.
Ο ανωτέρω χρόνος µπορεί να µειωθεί ή να αυξηθεί κατά ένα μήνα, χωρίς αύξηση
του οικονοµικού αντικείµενου, αν ζητηθεί από τον ανάδοχο απασχόληση
περισσότερου ή λιγότερου προσωπικού από τον προβλεπόµενο ηµερήσιο µέσο
όρο, ώστε συνολικά να πραγµατοποιηθεί ο συµβατικός αριθµός ηµεροµισθίων.
Με την υπογραφή της παρούσας σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007 άρθρο 25 παρ.
6α δύναται η χορήγηση στον ανάδοχο προκαταβολής μέχρι πενήντα τοις εκατό
(50%) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.. Η προκαταβολή είναι έντοκη
από της καταβολής , επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται βάσει
των διατάξεων του άρθρου 84 του ν. 2362/95 και χορηγείται με κατάθεση
ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που
αντιστοιχεί σε αυτήν μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου από τον φορέα
συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε
τμηματικής παράδοσης.

5. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας , την τήρηση των όρων της
, οι συμβαλλόμενοι συγκροτούν Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και
Υλοποίησης.
2. Η Κοινή Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από δύο εκπροσώπους της
Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α.και έναν
εκπρόσωπο από τον ανάδοχο . Στην Κοινή Επιτροπή προεδρεύει ο ένας από τους
Εκπροσώπους της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης
Α.Ε.Ο.Τ.Α.
3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων του
στην Κοινή Επιτροπή , μετά από έγγραφη γνωστοποίηση προς το άλλο
συμβαλλόμενο μέρος.
4. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε απαιτείται
, μετά από πρόσκληση του Προέδρου , έστω και με την πλειοψηφία των μελών της
είτε κατόπιν αιτήσεως ενός εξ΄αυτών . Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται
με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της . Στην πρώτη συνεδρίαση της η Κοινή
Επιτροπή αποφασίζει για τα λοιπά θέματα που αφορούν τη λειτουργία της.

14

5. Η Κοινή Επιτροπή παρακολουθεί τη πορεία εκτέλεσης των αντικειμένων ,
μεριμνά για την τήρηση των όρων και του χρονοδιαγράμματος της παρούσας .
Παρεμβαίνει για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την εφαρμογή της
σύμβασης , διατηρώντας το δικαίωμα να ερμηνεύει και να αποσαφηνίζει τους
όρους της. Επίσης η Επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις των όρων της
παρούσας σύμβασης , εφόσον κριθεί αναγκαίο.
6. Η Κοινή Επιτροπή διατηρεί τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που
προβλέπονται στα υπόλοιπα άρθρα της παρούσας σύμβασης.
7. Ως μέλη της Κοινής Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ. Της Εταιρείας Διαχείρισης
Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ο ………….. Πρόεδρος του Δ.Σ.
Της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. και o ………... της Ε.Δ.Α- Κ.Ι. Α.Ε. ΟΤ.Α. από τον
Ανάδοχο ο Νόμιμος Εκπρόσωπος …………… της Αναδόχου Εταιρείας.

6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ
1. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη σύμβαση
από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από
υποχρέωσή τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που
δεν αναγνωρίζονται από αυτή τη σύμβαση.
2. Σε περίπτωση μη τήρησης οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας
από οιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος , θα δίδεται εύλογη προθεσμία προς
συμμόρφωση άλλως το έτερο συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να
εμείνει στο περιεχόμενο της σύμβασης και να απαιτήσει δικαστικά την
προσήκουσα εκπλήρωσή της με την απειλή χρηματικής ποινής σε
περίπτωση παραβίασης της οικείας δικαστικής απόφασης και να ζητήσει
ανάλογη αποζημίωση για κάθε ζημία που τυχόν θα υποστεί από τη μη
προσήκουσα εφαρμογή των όρων της παρούσας .
Σε κάθε περίπτωση , έχουν εφαρμογή οι περί ενοχών διατάξεις του Αστικού
Κώδικα και οι διατάξεις της ΚΥΑ 2527/2009.
3.Οι ρήτρες , κυρώσεις , καταλογισμοί και πρόστιμα που μπορούν να
επιβληθούν στον
ανάδοχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης προβλέπονται
στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στο άρθρο 30 Της Προκήρυξης.
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7. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η αποζηµίωση (πληρωµή) του αναδόχου θα καταβάλλεται µηνιαία, µε βάση τις
εγκεκριµένες
µηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις, µε τραπεζικές επιταγές και µε την προσκόµιση
από τον ανάδοχο των νοµίµων δικαιολογητικών, σύµφωνα πάντα µε τις διαδικασίες
που ισχύουν κάθε φορά.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, χαρτόσηµα, εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία,
οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, όπως ισχύουν
κατά το χρόνο καταβολής τους, για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο, µε τον
τρόπο και στο χρόνο που προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη.
Τον ανάδοχο βαρύνουν επίσης, η δαπάνη προµήθειας των Μέσων Ατοµικής
Προστασίας (ΜΑΠ) και των ρούχων και υποδηµάτων εργασίας που θα φέρει
υποχρεωτικά το προσωπικό του, καθώς και τα έξοδα για τη µεταφορά του
προσωπικού του προς και από τους χώρους εργασίας για την οποία και είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης ΑΕ
ΟΤΑ.

8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την εγγύηση της καλής εκτέλεσης της παροχής των υπηρεσιών ισχύουν τα
οριζόµενα στο άρθρο 8.2. της Προκήρυξης. Για την καλή εκτέλεση της παροχής των
υπηρεσιών και την πιστή τήρηση
όλων
των
όρων
της
παρούσας
Σύµβασης, ο
Ανάδοχος κατέθεσε
εγγυητική επιστολή του ………………………. ποσού ……………….. ( ……….).

9. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ
Τα δύο µέρη αποδέχονται σαν ισχυρή την αλληλογραφία που θα αποστέλλεται µέσω
fax για
Την Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ ή τον ανάδοχο
στο fax 2671026020, είτε την αλληλογραφία που θα αποστέλλεται ή θα κατατίθενται
νόµιµα στις διευθύνσεις των συµβαλλοµένων µερών.
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1. Συμφωνείται ότι αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα
προκύψουν από την αθέτηση των όρων της παρούσης , είναι η Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης.
2,Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά την εκτέλεση και
ερμηνεία της
παρούσης και που δεν διευθετείται από την ΚΕΠ , θα επιλύεται
αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Κεφαλονιάς οποιουδήποτε βαθμού
δικαιοδοσίας
Αφού συντάχθηκε η παρούσα Σύµβαση, αναγνώσθηκε και επιβεβαιώθηκε,
υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους σε Πέντε (5) όµοια πρωτότυπα, από τα
οποία δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων
Κεφαλονιάς & Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ, τα δύο (2) παρέλαβε ο ανάδοχος και το ένα
κατατέθηκε στη ΔΟΥ Αργοστολίου.

Για την Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

………………………..

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος
…………………………..

…………………..
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