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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση κατόπιν
διαπραγµάτευσης του έργου «Απόσυρση ακατάλληλων προς χρήση (ληγµένων)
γεωργικών φαρµάκων καθώς και κενών φιαλών γεωργικών φαρµάκων του
προγράµµατος ∆ακοκτονίας της Π.Ε. Πρέβεζας» (CPV: 90523000-9 Υπηρεσίες
διάθεσης τοξικών αποβλήτων εκτός από ραδιενεργά απόβλητα και µολυσµένο
έδαφος)».
Η Περιφέρεια Ηπείρου έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆/σης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α) και
ιδιαιτέρως το άρθρο 5.
3.Το Π.∆. 140/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/2010), όπως
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών (Προσαρµογή στις οδηγίες 2014/25/ΕΕ)».
5. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014
Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ.
143/Α΄/28-6-2014).
6. Το Π.∆.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-82016).
7. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (Β` 383) Μέτρα όροι και περιορισµοί για τη
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας
91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991.
Αντικατάσταση της µε αριθµό 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και
όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β’ 604 ).
8. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006 (Β` 791) Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών
για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. β) της µε αριθµό
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13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β’ 383 ) και σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του άρθρου
7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».
9. Την Κ.Υ.Α. µε αριθµ. 8668/27-02-2007 (Β΄ 287) Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού
∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ), σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. α) της υπ’
αριθµ. 13588/725/2006 (Β` 383) και σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του άρθρου 7
(παρ.1) της υπ’ αριθµ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991.
Τροποποίηση
της
υπ’
αριθµ.13588/725/2006
(Β΄
383)
και
της
υπ’
αριθµ.24944/1159/2006 Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων … κ.λπ. (Β΄ 791).
10. Τον Καν. (ΕΚ) 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του Συµβουλίου για τις
µεταφορές αποβλήτων, όπως ισχύει µετά τις τροποποιήσεις του µε ΚΑΝ 1379/2007,
669/2008, 31/2009, 219/2009, 308/2009, 438/2010 και 413/2010. Ο ΚΑΝ (ΕΚ)
1013/2006 σχετικά µε την παρακολούθηση και τον έλεγχο των µεταφορών αποβλήτων
στο εσωτερικό της Κοινότητας, καθώς και κατά την είσοδο και έξοδο τους (εισαγωγή και
εξαγωγή αποβλήτων, καταργεί τον Ε.Κ.259/93 «που αφορά την επιτήρηση και τον έλεγχο
των διασυνοριακών µεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων».
11. Τον Ν.4014/2011 (Α’ 209) «περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
...και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής».
12. Τον Ν.4042/2012 (Α’ 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - εναρµόνιση µε την
οδηγία 2008/99/Ε.Κ. - πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - εναρµόνιση µε
την οδηγία 2008/98/ Ε.Κ - ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής».
13. Τον Ν.4036/2012 (Α΄ 8) «∆ιάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
14. Την Κ.Υ.Α. 8197/90920/2013 (Β’ 1883) Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης µε στόχο
την εφαρµογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του
περιβάλλοντος.
15. Την Κ.Υ.Α. Οικ 62952/5384/23-12-2016 (Β΄ 4326) “Έγκριση Εθνικού Σχεδίου
∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ), σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν.
4342/2015”
16. Το µε Α.Π. 2310/26-04-2013 έγγραφο του τµήµατος Σχεδιασµού, Πρόληψης &
Αντ/σης Τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών της ∆/νσης Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη “∆ιαχείριση αποβλήτων (µη επικίνδυνων,
επικίνδυνων και επικίνδυνων αποβλήτων υγειονοµικών µονάδων): Θεσµικό πλαίσιο –
Ρόλοι και αρµοδιότητες εµπλεκόµενων φορέων”.
17. Η οδική & θαλάσσια µεταφορά των αποβλήτων εµπίπτει εκτός των οδηγιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διατάξεων της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις προδιαγραφές των
διεθνών συµβάσεων που είναι:
I. ADR (Ευρωπαϊκή Συµφωνία για τις ∆ιεθνείς Οδικές Μεταφορές).
II. IMDG CODE (∆ιεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας για την µεταφορά επικίνδυνων ουσιών).
III. MARPOL/SOLAS CONVENTION (∆ιεθνής Σύµβαση για την πρόληψη της θαλάσσιας
ρύπανσης από τα πλοία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα).
18. Την υπ’ αριθµ. 76159/7785/11-6-2018 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας για την αναγκαιότητα της απόσυρσης µε
περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο της ποσότητας των ακατάλληλων γεωργικών φαρµάκων
(ληγµένων) που βρίσκονται στην αποθήκη ∆ακοκτονίας της Π.Ε. Πρέβεζας.
19. Την αριθµ. 22/1256/20-6-2018 (Α∆Α: 7ΤΣΦ7Λ9-ΞΣ3) Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
20. Την αρ. πρωτ. 99197/3427/19-07-2018 (Α∆Α: Ψ1ΤΑ7Λ9-4ΤΜ), µε α/α 1787,
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωµή της δαπάνης, ποσού 22.320,00 ευρώ,
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µε α/α καταχώρησης: 1805 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Περιφέρειας
Ηπείρου-Π.Ε. Πρέβεζας (Ε.Φ. 295 - Κ.Α.Ε. 0879).
21. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Καλεί
να καταθέσετε ή να αποστείλετε σφραγισµένη προσφορά, στα πλαίσια

του έργου:

“Απόσυρση ακατάλληλων προς χρήση (ληγµένων) γεωργικών φαρµάκων καθώς
και κενών φιαλών γεωργικών φαρµάκων του προγράµµατος ∆ακοκτονίας της
Π.Ε. Πρέβεζας”, στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών, Σπηλιάδου 8, 48100
Πρέβεζα, µέχρι και την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών την
26-09-2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ..
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θεωρούνται
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
Η ανωτέρω προµήθεια θα υλοποιηθεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων,

Προµηθειών

και

Υπηρεσιών

(Προσαρµογή

στις

Οδηγίες

2014/24/ΕΕ

και

2014/25/ΕΕ)» και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάση τιµής.
Η Προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω προµήθειας ανέρχεται στο πόσο των
22.320,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (18.000,00 + 24% ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Πρέβεζας, οικονοµικού έτους 2018 και
ειδικότερα τον Ε.Φ. 295 και ΚΑΕ 0879.01.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σκοπός του έργου είναι η αποµάκρυνση από τους χώρους της αποθήκης
∆ακοκτονίας άχρηστου υλικού, το οποίο χρήζει ειδικής µεταφοράς και απόσυρσης.
Πρόκειται για ληγµένα γεωργικά φάρµακα και κενά συσκευασίας τα οποία περιγράφονται
τους κωδικούς 02 01 08* και 15 01 10* του Ε.Κ.Α. (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων),
αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα και για τη διαχείρισή τους εφαρµόζεται η οικεία
νοµοθεσία:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

•

Συλλογή, συσκευασία και µεταφορά για καταστροφή επικίνδυνων αποβλήτων:

Α) 4.056 λίτρων ληγµένων ακατάλληλων προς χρήση γεωργικών φαρµάκων του
προγράµµατος ∆ακοκτονίας, και συγκεκριµένα:
1) 760 λίτρων εντοµοκτόνου ΕΦΝΤΑΚΟΝ 40 EC σε πλαστικές φιάλες του 1 λίτρου.
2) 396 λίτρων εντοµοκτόνου KARATE 10 CS σε πλαστικές φιάλες του 1 λίτρου.
3) 2.770 λίτρων εντοµοκτόνου SUCCESS 0.24 CB σε πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων.
4) 130 λίτρων λοιπών εντοµοκτόνων σε πλαστικές φιάλες του 1 λίτρου.
Β) 1.500 περίπου ακάθαρτων κενών πλαστικών φιαλών ληγµένων φυτοφαρµάκων,

•

Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Α) 4.056 λίτρα ληγµένα ακατάλληλα προς χρήση γεωργικά φάρµακα βάρους 5.070
χιλιόγραµµων περίπου (σε πλαστική συσκευασία του 1 και των 5 λίτρων).
Β) 1.500 περίπου ακάθαρτες κενές πλαστικές φιάλες γεωργικών φαρµάκων βάρους 300
χιλιόγραµµων περίπου Συνολικό Βάρος (Α+Β)= 5.370 χιλιόγραµµα περίπου.

Στο βάρος αυτό θα προστεθεί περίπου 10% επιπλέον βάρος για τα υλικά
ανασυσκευασίας όπως µεταλλικοί περιέκτες και παλέτες µεταφοράς.

Συνολικό βάρος προς µεταφορά άχρηστου υλικού γεωργικών φαρµάκων και
κενών συσκευασίας (συµπεριλαµβανοµένων και των υλικών ανασυσκευασίας):
5.910 χιλιόγραµµα (κατ’ εκτίµηση)
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα
σχετική µε το αντικείµενο του προς ανάθεση έργου. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
εξετάσουν το προς µεταφορά άχρηστο υλικό των γεωργικών φαρµάκων, το οποίο
βρίσκεται στην αποθήκη ∆ακοκτονίας της Π.Ε. Πρέβεζας, στην θέση Σκαµνούλα Πρέβεζας,
µετά από συνεννόηση µε τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής στο τηλ. 26820
24768 (υπεύθυνος κ. Α. Τσαπάρας).
2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι συµµετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν σφραγισµένο φάκελο προσφοράς στο
εξωτερικό του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α.

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα.

β.

Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε.

Πρέβεζας, ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών).
γ. Το θέµα της Πρόσκλησης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την
«Απόσυρση ακατάλληλων προς χρήση (ληγµένων) γεωργικών φαρµάκων καθώς
και κενών φιαλών γεωργικών φαρµάκων του προγράµµατος ∆ακοκτονίας της Π.Ε.
Πρέβεζας».
δ. Ο αριθµός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης (123767/4279/10-09-2018).
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος µε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα, θα
περιέχει δύο επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους, ως εξής:
Α) Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, στον οποίο θα περιλαµβάνονται:
1) Άδεια συλλογής και µεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων από το ΥΠΕΝ σύµφωνα µε
την ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/28-03-2006 (Β΄383, άρθρο 7, παρ. Β1,β1, i), όπως
τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 8668/2007 (Β’ 287) και την ΚΥΑ οικ. 62952/5384/2016,
και τον Ν 4042/2012 (Α΄ 24), για τους Ε.Κ.Α.: 02 01 08* και 15 01 10* η οποία να
έχει ισχύ στις εµπλεκόµενες Περιφέρειες που θα γίνει το έργο.
2) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, βάσει της ΚΥΑ 13588/725/2006/2006 (Β΄ 383),
όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 8668/2007 (Β’ 287), και το Ν. 4014/2011

(Α’

209), για τους Ε.Κ.Α.: 02 01 08* και 15 01 10*, εφόσον µεσολαβήσει αποθήκευση
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των επικίνδυνων αποβλήτων πριν την τελική διάθεσή τους ή την διασυνοριακή
µεταφορά τους.
3) Καταχώρηση στο µητρώο φορέων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων που τηρεί το
ΥΠΕΝ για κάθε εργασία που θα εκτελέσει είτε αφορά τη συλλογή µεταφορά, είτε την
αποθήκευση (αν εκτελεστεί), είτε την διάθεσή τους (αν εκτελεστεί), είτε την
διασυνοριακή µεταφορά τους σύµφωνα µε την ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/28-03-2006
(Β΄383), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4) Σε περίπτωση που η τελική διάθεση των αποβλήτων γίνει εντός του Ελλαδικού χώρου
σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά, ο αποδέκτης των επικίνδυνων αποβλήτων θα
πρέπει

να

διαθέτει

για

τους

Ε.Κ.Α.:

02

01

08*

και

15

01

10*

έγκριση

περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε τον Ν. 1650/1986 (Α΄160), όπως τροποποιήθηκε
µε το Ν. 3010/2002 (Α΄ 91) και το Ν. 4014/2011 (Α’ 209).
5) Ασφαλιστήρια συµβόλαια, βάσει περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, για την µεταφορά, την
αποθήκευση και την τελική διάθεση των αποβλήτων.
6) Έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή µεταφορά επικινδύνων αποβλήτων από το
Υ.Π.ΕΝ. για το συγκεκριµένο είδος αποβλήτων Ε.Κ.Α.: 02 01 08* και 15 01 10*
σύµφωνα µε την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/28-03-2006 (Β΄383), όπως τροποποιήθηκε από
την ΚΥΑ 8668/2007 (Β’ 287) και την ΚΥΑ οικ. 62952/5384/2016, και τον Ν
4042/2012 (Α΄ 24), εφόσον πραγµατοποιηθεί µεταφορά εκτός Ελλαδικού χώρου.
7) Αντίγραφο ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί
για αδίκηµα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας,
έκδοσης του τελευταίου µήνα.
Όσον αφορά τα νοµικά πρόσωπα το αντίγραφο ποινικού µητρώου θα πρέπει να
προσκοµίζεται:

• για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και

• για τον διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου για τις
ανώνυµες εταιρείες.
8) Πιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου µήνα, από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από
το οποίο να προκύπτει ότι η εταιρεία σας είναι ενήµερη ως προς τις υποχρεώσεις που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα) και ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα).
9) Πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση έκδοσης του
τελευταίου µήνα.
10) Πιστοποιητικό ότι είναι µέλη του οικείου Επιµελητηρίου έκδοσης του τελευταίου µήνα.
11) Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2)
ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης
συµµετοχής.
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Στο

φάκελο

της

Τεχνικής

Προσφοράς

του

ενδιαφερόµενου

θα

πρέπει

να

περιλαµβάνονται:
•

Μία σύντοµη

τεχνική περιγραφή του τρόπου τελικής διάθεσης των

αποβλήτων.
•

Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν σχετική εµπειρία σε παρόµοια

έργα που τους έχουν ανατεθεί από δηµόσιους φορείς ή ιδιώτες προσκοµίζοντας
ενδεικτικά πρωτόκολλα καλής εκτέλεσης ή συµβάσεις ή τιµολόγια παροχής
υπηρεσιών αντίστοιχων έργων.

Πιστοποιήσεις όπως ISO 9001, 28000, 18001, EMAS που να αφορούν την
διαχείριση αποβλήτων είναι επιθυµητό να προσκοµιστούν εφόσον υπάρχουν.
Β) Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς, ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της
οικονοµικής προσφοράς του Αναδόχου (σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα).
Η Οικονοµική Προσφορά περιλαµβάνει την τιµή ανά µονάδα βάρους του συλλεγόµενου
αποβλήτου και συγκεκριµένα την τιµή ανά χιλιόγραµµο (Kg) συλλεγόµενου αποβλήτου
χωρίς Φ.Π.Α. την αντίστοιχη τιµή µε Φ.Π.Α. καθώς και την συνολική προσφερόµενη τιµή
µε Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε 5.910 χιλιόγραµµα αποσυρόµενων αποβλήτων.
Το κριτήριο αξιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς είναι η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιµής.
Ειδικότερα τα προς παραλαβή υλικά µε την απαιτούµενη κατάλληλη συσκευασία τους θα
ζυγισθούν από τον ανάδοχο, παρουσία αρµόδιας Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε
έκδοση του αντίστοιχου ζυγολογίου βάσει του οποίου θα γίνει η τελική πληρωµή του
αναδόχου σε χιλιόγραµµα επί την προσφερόµενη τιµή σε € /χιλιόγραµµο.
Η τιµή θα δίδεται σε EΥΡΩ, στρογγυλοποιηµένη σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και θα
αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς.
Ως τίµηµα της Σύµβασης που θα συναφθεί ορίζεται το ποσό του πίνακα (συνολική
προσφερόµενη τιµή για 5.910 χιλιόγραµµα του συλλεγόµενου αποβλήτου, µε Φ.Π.Α.), η
δε πληρωµή του αναδόχου θα προκύψει από την ποσότητα των χιλιογράµµων των
αποβλήτων που τελικώς θα συλλεγούν, αφού ζυγισθούν από τον ανάδοχο, παρουσία
αρµόδιας Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε έκδοση του αντίστοιχου ζυγολογίου επί
της προσφερόµενης τιµής σε € /χιλιόγραµµο µε Φ.Π.Α.
Το βάρος των προς απόσυρση υλικών εκτιµάται ότι ανέρχεται σε 5.910 χιλιόγραµµα
περίπου.
Η ως άνω προσφερόµενη τιµή ανά χιλιόγραµµο των συλλεγόµενων αποβλήτων, µε Φ.Π.Α.
θα

πρέπει

υπολογιζόµενη

επί

της

εκτιµώµενης

ποσότητας

χιλιόγραµµων

(5.910

χιλιόγραµµα) να µην υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του έργου, ήτοι 22.320,00 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., άλλως η οικονοµική προσφορά θα θεωρείται εκτός
προϋπολογισµού και θα απορρίπτεται.
Ο συµµετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι µε την κατάθεση της προσφοράς του
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
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3. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120)
ηµέρες τουλάχιστον, από την επόµενη της αποσφράγισης των προσφορών. Η ισχύς της
προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο
από την παρούσα πρόσκληση.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Υπηρεσία διενέργειας της
διαδικασίας ανάθεσης. Με την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα
ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα αξιολογηθεί µε την
βοήθεια και τεχνογνωσία υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
της Π.Ε Πρέβεζας. Οι προσφορές που δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας πρόσκλησης απορρίπτονται. Κάθε Τεχνική προσφορά που θα απορρίπτεται θα
πρέπει να αιτιολογείται πλήρως.
Για όσες προσφορές αξιολογηθούν θετικά ως προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές
ακολουθεί η αποσφράγιση των «Οικονοµικών Προσφορών».
Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή.

5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την απόφαση ανάθεσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση. Η Σύµβαση
περιλαµβάνει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εν λόγω υπηρεσία, καθώς και
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση την
απόφαση ανάθεσης, την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Προσφορά, κατά
φθίνουσα

σειρά

ιεραρχίας

και

κατισχύει

αυτών

πλην

καταδήλων

σφαλµάτων

ή

παραδροµών.
Ο διαγωνιζόµενος στον οποίο ανατίθεται το έργο είναι υποχρεωµένος να προσέλθει
εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης,
για την υπογραφή της σύµβασης.
Η σύµβαση που θα συναφθεί θα ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της υπηρεσίας και όχι
πέραν του ενός έτους από την ηµεροµηνία υπογραφής της και µπορεί να τροποποιηθεί σε
περίπτωση

που

προκύψουν

αντικειµενικά

αιτιολογηµένες

συνθήκες,

εφόσον

συµφωνήσουν προς τούτο τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
Για την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος θα προσκοµίσει πιστοποιητικό που
εκδίδεται από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις
υποχρεώσεις

του

που

αφορούν

τις

εισφορές

κοινωνικής

ασφάλισης

(κύριας

και

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εντός ενός (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης, σε συνεννόηση µε τη ∆/νση
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου.
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Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χορηγήσει:
Έντυπο αναγνώρισης αποβλήτων κατά την παραλαβή των αποβλήτων.
Πιστοποιητικό παραλαβής αποβλήτων.
Ζυγολόγιο από διαπιστευµένη πλάστιγγα µε το βάρος των αποβλήτων.
Πιστοποιητικό τελικής διάθεσης των αποβλήτων, µόλις αυτή πραγµατοποιηθεί..
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιου, οι οποίες απαριθµούνται
στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται και αφού
του ανακοινωθεί η κατακύρωση ή η ανάθεση και προσκληθεί για υπογραφή της σύµβασης,
να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 5% της αξίας της σύµβασης χωρίς τον Φ.Π.Α. (άρθρο 72 παρ. 1β
του Ν. 4412/2016).
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
8. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή του αναδόχου δύναται να πραγµατοποιείται τµηµατικά ή εφ’ άπαξ µετά
την οριστική παραλαβή του συνόλου των ειδών και την κατάθεση των απαιτούµενων
δικαιολογητικών.
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν:
Α) Οι προβλεπόµενες από το Νόµο κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας.
Β) Φόρος εισοδήµατος (4% επί του συµβατικού τιµήµατος αφαιρουµένων των
νόµιµων κρατήσεων), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο αναλογούν Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και θα καταβληθεί
από τον ανάδοχο στο ∆ηµόσιο Ταµείο, σύµφωνα µε τις επί του αντικειµένου τούτου
ισχύουσες διατάξεις.
Παροχή πληροφοριών: Πληροφορίες που αφορούν την παρούσα πρόσκληση
παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα τηλέφωνα:

•

Για τεχνικά θέµατα: στο τηλ. 2682024768, ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας &

Κτηνιατρικής Πρέβεζας (αρµόδιος υπάλληλος κ. Αλέξιος Τσαπάρας)

•

Για λοιπά θέµατα : στο τηλ. 2682360291, Τµήµα Προµηθειών, ∆/νσης ∆ιοικητικού-

Οικονοµικού Π.Ε. Πρέβεζας (αρµόδια υπάλληλος κ. Αλεξάνδρα Μαυριά)
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Η παρούσα Πρόσκληση δηµοσιεύεται:
α. Στο πρόγραµµα "∆ΙΑΥΓΕΙΑ",
β. Στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας: http://www.preveza.gr
γ. Στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ:

Περιφερειακή

Ενότητα

Πρέβεζας,

∆/νση

∆ιοικητικού-Οικονοµικού,

Τµήµα

Προµηθειών
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

: ………………………………………..………………………………………………..

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

: ……………………………….…….…………………………………………………..

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ………………………………….………………….…………………………………..
Α. Φ. Μ. – ∆.Ο.Υ.

: ……………………………….………………..………………………………………..

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.

: ………………………………….…………….………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ

: ………………………………….………………….…………………………………..

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ του συλλεγόµενου
αποβλήτου, άνευ Φ.Π.Α.:
Φ.Π.Α. 24%
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΑΝΑ
ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ
του
συλλεγόµενου
αποβλήτου, µε Φ.Π.Α.:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΓΙΑ 5.910 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ, ΜΕ
Φ.Π.Α.
Έλαβα γνώση των όρων της αρ. πρωτ. 123767/4279/10-09-2018 πρόσκλησης, τους
οποίους αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
Η προσφορά µου ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, από την επόµενη της
αποσφράγισης των προσφορών.

Πρέβεζα, …………………. 2018
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοµατεπώνυµο, σφραγίδα και Υπογραφή)
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