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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η μεταφορά των δημοτικών αποβλήτων γυάλινων
συσκευασιών που συλλέγονται από το Δήμο Ρεθύμνης από τους κίτρινους κάδους συλλογής
γυάλινων συσκευασιών εντός container κυριότητας του Αναδόχου,με ειδικά οχήματα (όχημα τριών
αξόνων με μηχανισμό φόρτωσης τύπου γάντζου, όχημα τύπου συρμού αποτελούμενο από ρυμουλκό
τριών αξόνων με μηχανισμό φόρτωσης τύπου γάντζου και ρυμουλκούμενο όχημα με κατασκευή
φορτοεκφόρτωσης container) σε χώρο που θα υποδείξει η ΕΕΑΑ εντός της Περιφέρειας Αττικής, για
χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2016.
Με βάση προηγούμενα στατιστικά στοιχεία που έχουν καταγραφεί και βρίσκονται στα αρχεία της
υπηρεσίας μας αλλά και στα αρχεία της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.,
εκτιμάται ότι, η ποσότητα των τόνων ανακυκλώσιμων υλικών (γυάλινων συσκευασιών) που θα
συλλέγονται και μεταφέρονται στην Αττική δεν θα ξεπεράσει τους 120,126 τόνους.
Στη διαδικασία μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που:
Α) Ασκούν το επάγγελμα διαχείρισης απορριμμάτων και διαθέτουν άδεια συλλογής και μεταφοράς
απορριμμάτων.
B) Διαθέτουν τον κατάλληλο και απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό (ή οποιοδήποτε αντίστοιχο
που κατ΄ουσία πληροί τους όρους της μεταφοράς), όπως ενδεικτικά περιγράφεται κάτωθι:
1)Ένα (1) τουλάχιστον ειδικό όχημα τριών αξόνων με μηχανισμό φόρτωσης τύπου γάντζου-hooklift,
μικτού φορτίου τουλάχιστον 26 ton, πλήρως συμβατό για συνεργασία με press και open container.
2)Δύο (2) τουλάχιστον ειδικά οχήματα τύπου συρμού, αποτελούμενα από το ρυμουλκό τριών αξόνων
με μηχανισμό φόρτωσης τύπου γάντζου-hooklift, μικτού φορτίου τουλάχιστον 26 ton, πλήρως
συμβατό για συνεργασία με open container και ρυμουλκούμενο όχημα που φέρει κατάλληλα
διαμορφωμένη κατασκευή φορτο-εκφόρτωσης container, μικτού φορτίου τουλάχιστον 15 ton.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:
1)Επαγγελματικές άδειες οδήγησης των οδηγών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς
(προσκομίζονται ακριβή αντίγραφα).
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2) Άδεια κυκλοφορίας ιδιόκτητου οχήματος τριών αξόνων με μηχανισμό φόρτωσης τύπου γάντζουhooklift, μικτού φορτίου τουλάχιστον 26 ton (προσκομίζονται ακριβή αντίγραφα)
3) Άδεια κυκλοφορίας ιδιόκτητων οχημάτων τύπου συρμού, αποτελούμενων από το ρυμουλκό
τριών αξόνων με μηχανισμό φόρτωσης τύπου γάντζου-hooklift, μικτού φορτίου τουλάχιστον 26 ton,
πλήρως συμβατό για συνεργασία με press και open container και ρυμουλκούμενο όχημα που φέρει
κατάλληλα διαμορφωμένη κατασκευή φορτο-εκφόρτωσης container, μικτού φορτίου τουλάχιστον 15
ton (προσκομίζονται ακριβή αντίγραφα).
4) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό
και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που
θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.


ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σε μηνιαία βάση, ως εξής : Για κάθε μεταφορά ανακυκλώσιμων
υλικών στην Αττική, θα κόβεται Δελτίο Αποστολής από το Δήμο Ρεθύμνης, στο οποίο θα αναφέρονται
αναλυτικά οι ποσότητες, σύμφωνα με τα ζυγολόγια που θα προσκομίζει ο Ανάδοχος. Στο τέλος κάθε
μήνα, θα συμπληρώνεται από το Δήμο Ρεθύμνης έγγραφο πιστοποίησης Ανακυκλώσιμων Γυάλινων
Συσκευασιών, όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία, τα ΔΑ, η πινακίδα του οχήματος και τα κιλά του
δρομολογίου προς την Αττική. Στο τέλος κάθε μήνα κι εφόσον πιστοποιούνται οι παραπάνω
ποσότητες, ο ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο προς το Δήμο Ρεθύμνης και ο Δήμος Ρεθύμνης προς την
Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Α.Ε., η οποία θα εξοφλεί το τιμολόγιο σε τριάντα (30) ημέρες από
την έκδοσή του. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται μετά την εξόφληση του αντίστοιχου τιμολογίου
από την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Α.Ε.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών αμείβεται
και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.
2. Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο αδυναμίας
εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο, έτσι ώστε να
ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Η διακοπή εργασιών δεν
μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα 48 ωρών. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια
υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιο
τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωσή της.
3. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, από άλλο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
4. Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις
εργασίες του με την υπαιτιότητά του.
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5. Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη
ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν:
α. την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού
β. το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούμενου εξοπλισμού για την διασφάλιση της
άψογης λειτουργίας του
γ. την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές των
οδηγών, χειριστών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόλησή τους
δ. τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού
ε. την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και
φόροι οχημάτων (ΚΤΕΟ, ΚΕΚ, τέλη κυκλοφορίας, κλπ)
στ. την τεχνική υποστήριξη, εποπτεία εκτέλεσης των εργασιών κλπ.



ΔΑΠΑΝΗ

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8.274,30 € με το ΦΠΑ (23%).

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ρέθυμνο, 29/03/2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕ- ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΕ- ΓΕΩΠΟΝΩΝ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Μεταφορά γυάλινων
συσκευασιών στην Αττική
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τόνος

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
120,126

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
56,00

ΔΑΠΑΝΗ
6.727,07
6.727,07
1.547,23
8.274,30

Η ΠΡ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ρέθυμνο, 29/03/2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕ- ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΕ- ΓΕΩΠΟΝΩΝ
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Μεταφορά γυάλινων
συσκευασιών στην Αττική
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τόνος

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
120,126

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ
€

€
€
€
€

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΕ- ΓΕΩΠΟΝΩΝ
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