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Αναλυτική Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο
Επιλογή αναδόχου για τη προμήθεια Κάδων οικιακής κομποστοποίησης για
το έργο “Low Cost Zero Waste Municipality” με ακρωνύμιο ZERO WASTE
Δράση 3.2: «Management of Biowaste»
το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Μεσογειακός Χώρος 2007-2013»,
Άξονας 2, Μέτρο 2.1 «Προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων και
της κληρονομιάς»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 02/2010
Ο Γενικός Διευθυντής της Εύξεινης Πόλης,
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού
γενικών διατάξεων
για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, όπως
τροποποιήθηκε με τους Κανονισμούς (ΕΚ) Αριθμ. 1341/2008 και (ΕΚ) Αριθμ.
284/2009.
2. τις διατάξεις του (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για το ΕΤΠΑ.
3. τις διατάξεις του (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006
του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και
το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ΕΤΠΑ.
4. τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων – Ν. 3463/2006

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Project co-financed by the European Regional Development Fund

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 2007-2013»

5. τις διατάξεις του Νόμου 2362/1995 περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις και η υπ’αριθμ. 2/45564/0026 της
31/7/2001 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί Αύξησης και ορισμού
σε ευρώ των χρηματικών ποσών του αρ. 83 παρ.1 του Ν.2362/1995.
6. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
7. Την εγκριτική απόφαση <STC MED/TR/LG/CC/PF-09/06> του έργου “ZERO
WASTE” που κοινοποιήθηκε με επιστολή της 25/2/2009 της Διαχειριστικής
Αρχής του MED (Autorite Unique de Gestion MED)
8. Την με αριθμό 98/Θ.1/13-04-2009 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Εύξεινης Πόλης έγκρισης προϋπολογισμού του έργου ZERO WASTE στο πλαίσιο
του Προγράμματος MED 2007-2013, σύσταση ομάδας έργου, σύμφωνη γνώμη
ανάθεση μέρους του έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες, έγκριση ενεργειών
εκκίνησης έργου, ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής φυσικού
αντικειμένου
9. Την με αριθ. 114/Θ6/01-03-2010 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Εύξεινης
Πόλης
προκήρυξης
για
τη
προμήθεια
Κάδων
οικιακής
κομποστοποίησης για το έργο “ZERO WASTE” και καθορισμού Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού,
10. Το εγκεκριμένο ΤΔΕ του έργου “ ZERO WASTE” που έχει ενταχθεί στον Άξονα
2 Μέτρο 2.1 του προγράμματος MED 2007-2013
11. Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης του έργου και
12. Τη Σύμβαση μεταξύ των εταίρων του έργου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή Αναδόχου
για τη προμήθεια Κάδων οικιακής κομποστοποίησης με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το σύνολο του έργου και
προϋπολογισμό 25.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην
παρούσα προκήρυξη (Μέρος Α – Γενικοί Όροι, Μέρος Β – Τεχνικές Προδιαγραφές).

Μέρος Α, Όροι Διαγωνισμού
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
-

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν α) Όλα τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις τους, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, β) Όλα
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
-

-

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις γραπτές προσφορές (τεχνική και
οικονομική προσφορά) αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή (η σφραγίδα
ταχυδρομείου αποτελεί απόδειξη έγκαιρης υποβολής) ή ταχυμεταφορέα, το
αργότερο μέχρι 30.04.2010 και ώρα 12:00 στα Γραφεία της Εύξεινης Πόλης,
Σ.Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια – υπόψη κας Ιωάννας Μπαλαμπάνης.
Οι προσφορές θα συνοδεύονται από ένα κάδο δείγμα.
Στο φάκελο να αναφέρεται ο αριθμός και ο τίτλος της Διακήρυξης.
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-

Προσφορές, που κατατίθενται μετά την ώρα υποβολής της καταληκτικής
ημερομηνίας είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή
Διενέργειας του Διαγωνισμού, επιστρέφονται και δεν αξιολογούνται.

-

Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι
καθαρογραμμένες, να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή
διορθώσεις.

-

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε κλειστό φάκελο που θα αναγράφει
«Προσφορά για αγορά κάδων οικιακής κομποστοποίησης στο πλαίσιο του
έργου ZERO WASTE του Προγράμματος MED 2007-2013»

-

Η τεχνική προσφορά θα απαντά στις απαιτήσεις του Μέρος Β της παρούσας
«Τεχνικές Προδιαγραφές», επί ποινή αποκλεισμού.

-

Η οικονομική προσφορά θα αναγράφει ευκρινώς την προσφερόμενη τιμή ανά
κάδο και τον όγκο του κάδου, επί ποινή αποκλεισμού.

-

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους
της διακήρυξης.

-

Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της
οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών.

-

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή μέχρι την έκδοση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού.

-

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

διακήρυξης

αποτελούν

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
-

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε
χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο
αποτελεί και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.
Η δαπάνη του εν λόγω έργου χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
«Μεσογειακός Χώρος 2007-2013», κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου «Zero Waste», δράση 3.2, κατηγορία δαπανών
«Εξοπλισμός»

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

-

Κριτήριο Επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά για το σύνολο της
προμήθειας.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
-

-

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη της
ημέρας και ώρας κατάθεσης των προσφορών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
Διαγωνισμού, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Ωρίμανσης Έργων της Εύξεινης
Πόλης, Σ. Πέτρουλα 3, Τ.Κ. 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ. Κατά την αποσφράγιση των
προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά
αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο.
Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία
ορίστηκε με την με αριθ. 114/Θ6/1-03-2010 Απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Εύξεινης Πόλης με το εξής τρόπο:
o Από τους κάδους, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές (βλ.
Μέρος Β της παρούσας), τα κριτήρια επιλογής είναι:
α) η χαμηλότερη τιμή με συντελεστή βαρύτητας 60%, και
β) ο μεγαλύτερος όγκος με συντελεστή βαρύτητας 40%.
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-

Συγκεκριμένα για κάθε προσφορά κάδου θα υπολογίζεται ο κάτωθι
Συντελεστής Αξιολόγησης (ΣΑ) και όποιος κάδος έχει τον μεγαλύτερο ΣΑ θα
επιλεγεί. Ο Συντελεστής Αξιολόγησης ΣΑ υπολογίζεται από τη σχέση:

ΣΑ 

V
Τ min
 0,60  κάδου  0,40
Tκάδου
Vmax

Όπου:
Τmin είναι η μικρότερη τιμή κάδου που έχει προσφερθεί,
Τκάδου είναι η τιμή του κάδου που υπολογίζεται ο ΣΑ,
Vmax είναι ο μεγαλύτερος όγκος (σε λίτρα) κάδου που έχει προσφερθεί,
Vκάδου είναι ο όγκος (σε λίτρα) του κάδου που υπολογίζεται ο ΣΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
-

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της
Εύξεινης Πόλης, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει
τον διαγωνισμό στα πλαίσια πάντα του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
Μεταξύ της Εύξεινης Πόλης και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, την υποβληθείσα
προσφορά, την κατακυρωτική απόφαση της Εύξεινης Πόλης και τις σχετικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ
-

Το προκηρυσσόμενο έργο θα παραδοθεί σε ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής, η οποία ορίστηκε με την με αριθ. 114/Θ6/1-03-2010 Απόφαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εύξεινης Πόλης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
-

-

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραβρίσκεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε
συναντήσεις αλληλοενημέρωσης και δυνατότητα αναγκαίων ενεργειών
(παρατηρήσεις, διευκρινίσεις, συμπληρωματικά στοιχεία κλπ.) που σχετίζονται
με το έργο του, όποτε καλείται από την «Εύξεινη Πόλη». Τυχόν έξοδα
μετακίνησης επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει και να παραδώσει όλα τα παραδοτέα
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Μέρους Β της παρούσας και τυχόν
τροποποίηση του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα παραδοτέα συνοδευμένα από
έγγραφο υποβολής

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
-

-

Η «Αναθέτουσα Αρχή» έχει την ευχέρεια, να καταβάλλει τμηματικά τη
συμφωνηθείσα αμοιβή στον «Ανάδοχο», ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και
την κατά τμήματα παράδοση του έργου απ’ αυτόν, υπό τον όρο πιστώσεως του
λογαριασμού του έργου, μετά από την έκδοση των νομίμων δικαιολογητικών
τόσο από την πλευρά του Αναδόχου όσο και από την πλευρά της Αναθέτουσας
Αρχής.
Τυχόν κρατήσεις και επιβαρύνσεις πλέον της συμφωνηθείσας τιμής βαρύνουν
τον ανάδοχο.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
-

Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή, θα
διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά - διένεξη πάνω
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στους όρους της παρούσας προκήρυξης και στην εκτέλεση της σύμβασης, ο
ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών
Δικαστηρίων.

Μέρος Β, Τεχνικές Προδιαγραφές
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης με τις
εξής ελάχιστες προδιαγραφές:
1. Να έχουν όγκο min 250 λίτρα μέχρι 340 λίτρα.
2. Να έχουν ύψος μικρότερο από 1 μέτρο για να μπορούν εύκολα οι πολίτες
να τους τροφοδοτούν από πάνω.
3. Να έχουν σκούρο χρώμα (μαύρο, σκούρο γκρι, ανθρακί, σκούρο πράσινο
κ.α.), για να αναπτύσσουν μεγαλύτερες θερμοκρασίες και να γίνεται
γρηγορότερα η κομποστοποίηση.
4. Να είναι από ανακυκλωμένο πολυμερές για περιβαλλοντικούς λόγους.
5. Να μην είναι πολύ εύκαμπτο και μαλακό το πολυμερές υλικό του κάδου για
να αποφεύγεται η εύκολη παραμόρφωσή του και το άνοιγμά του μετά από
κάποιο χρονικό διάστημα. Για το κριτήριο αυτό αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση
του προμηθευτή)΄.
6. Να διαθέτουν από πάνω μεγάλο άνοιγμα για την τροφοδοσία.
7. Να διαθέτουν τέσσερα πλευρικά πορτάκια για ευκολότερη αφαίρεση του
παραγόμενου κομπόστ
8. Να έχει αεριστήρες ή να διαθέτει ανοίγματα για καλό αερισμό του κάδου.
9. Να μπορεί να αποθηκεύεται ο κάθε κάδος πριν την συναρμολόγησή του,
καταλαμβάνοντας χώρο μέχρι το πολύ 100 λίτρα ανά κάδο.
10. Να έχει βάρος ο κάθε κάδος μαζί με την συσκευασία του μέχρι 13 κιλά, για
να μεταφέρεται εύκολα.
11. Ο ελάχιστος αριθμός κάδων προς προμήθεια να είναι 350.
Σημειώνεται πως οι προδιαγραφές έχουν τεθεί για μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες
και 1-2 νοικοκυριά σε πολυκατοικίες, που διαθέτουν χωμάτινο ελεύθερο χώρο
περίπου 1 m2.
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης:
Οι κάδοι θα παραδοθούν εντός 30 ημερών από την ημέρα υπογραφής της
Σύμβασης μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής.
Τόπος Παράδοσης:
Οι κάδοι θα παραδοθούν στα γραφεία της Εύξεινης Πόλης, οδ. Σωτήρη Πέτρουλα
3, ΤΚ 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα
τηλ: 210- 2486041-5 κα. Ιωάννα Μπαλαμπάνη.
Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στο πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας
είναι η 29 Μαρτίου 2010.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εύξεινης
Πόλης (www.efxini.gr).

Άνω Λιόσια 26/03/2010
Ο Γενικός Διευθυντής της Εύξεινης Πόλης

Δρ. Νικόλαος Κρημνιανιώτης

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Project co-financed by the European Regional Development Fund
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