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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση:
Ηρ. Πολυτεχνείου 78
Ταχ. Κώδικας: 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλέφωνο:
213-2047015
Telefax:
210-2047075
Πληροφορίες: ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΔΗ
E-MAIL
: evardi@patt.gov.gr

Ελευσίνα 04/12/2019
Αρ. Πρωτ.: 794941

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης
εκκένωσης λυμάτων του Κεντρικού κτιρίου της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτ. Αττικής, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 –
Ελευσίνα,
συνολικού
προϋπολογισμού
6.500,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»,
3. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «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»,
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Το άρθρο 99 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ212/τ.Α΄/18-12-2018) «Κατάργηση των
διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία
της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες
διατάξεις»,
7. Το εδάφιο 19 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,
8. Τον Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις»,
9. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
10. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
11. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
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Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
12. Την υπ’ αριθ. 348/2018 (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών της
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
13. Την υπ’ αριθμ. 349/2018 (ΑΔΑ : ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού
έτους 2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
14. Την υπ’ αριθ. 499022/03-09-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 688/03-09-2019) απόφαση του
Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»,
15. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 9929/16-01-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου
Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας
Αττικής με θέμα: «Τοποθέτηση Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης»,
16. Το με αριθ. πρωτ. 68765/30-03-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Γενικές Οδηγίες»,
17. Την υπ’ αριθ. 2731/2019 (ΑΔΑ: ΩΟΗΓ7Λ7-ΕΧΤ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής περί: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.500,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την σύναψη ετήσιας σύμβασης εκκένωσης
λυμάτων του Κεντρικού κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής επί της
οδού (Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα)»,
18. Την αριθμ. πρωτ. 779763/29-11-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΚ37Λ7-17Τ) Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 6.500,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (η οποία καταχωρήθηκε με α/α 3096 στο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών του Φορέα μας) στον ΚΑΕ 0839 του ΕΦ 06072
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019.

ΚΑΛΕΙ
τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις
φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλουν έγγραφες
σφραγισμένες προσφορές για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης εκκένωσης λυμάτων
του Κεντρικού κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής, επί της οδού
Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α΄ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.
Οι προσφορές μπορούν να υποβάλονται με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία
της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη
Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο,
έως τις 12/12/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρες 08:00πμ. έως 15:00μ.μ.

Α. Περιγραφή του αντικειμένου – Όροι Εκτέλεσης Εργασιών
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις εργασίες της εκκένωσης και της μεταφοράς των
λυμάτων του Κεντρικού κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, που
στεγάζεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα και τη μεταφορά τους
σε κατάλληλο χώρο απόθεσης λυμάτων καθορισμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες,
συνολικού προϋπολογισμού 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες οικονομικές προσφορές σε φάκελο
ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του
υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα
στοιχεία:
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Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας
Δυτ. Αττικής
«Προσφορά για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης εκκένωσης λυμάτων του
Κεντρικού κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής, επί της οδού
Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα, συνολικού προϋπολογισμού 6.500,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά:
1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το
οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016 ήτοι: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,
απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική
εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι:



Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Αναλαμβάνει την εκκένωση και τη μεταφορά των λυμάτων του Κεντρικού
κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής, επί της οδού Ηρώων
Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ για το
οποίο κάνει προσφορά.

3. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και τις μεταβολές της, αν πρόκειται για Φυσικά Πρόσωπα ή
ατομική επιχείρηση και Πιστοποιητικό μέλους σε ισχύ της αρμόδιας
Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η., αν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα.
4. Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα.
5. Καταστατικό εταιρείας (εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα).
Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι νομικά πρόσωπα, τα παραπάνω
δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε.
και Ε.Ε., και Ι.Κ.Ε., τα μέλη του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις
περιπτώσεις Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους
νόμιμους εκπροσώπους τους. Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών όλα τα
μέλη του διοικητικού τους συμβουλίου

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να
καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που
θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της
σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
Η εγγύηση πρέπει περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
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στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, τα
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή
στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου
Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι
διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η
προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή
κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των
εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€).
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/16, η
οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας
αρχής έναντι του αναδόχου.
Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική
παραλαβή της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του
υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Σχετικό υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης επισυνάπτεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄.

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την
υπογραφή της.

Δ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Ταμειακή Διαχείριση της Περιφέρειας
Αττικής, με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών καθώς και το
πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – εργασιών, από την
αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Παροχής Εργασιών όλων των
Δ/νσεων της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, σύμφωνα με τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.
Α΄/09-05-2013) υποπαράγραφο Ζ5 «Συναλλαγές μεταξύ Επιχειρήσεων και
Δημοσίων Αρχών» παρ. 3.
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Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
1. Τιμολόγιο,
2. Βεβαίωση από την Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής Υλικών & Παροχής
Εργασιών όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτ. Αττικής,
3. Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα,
4. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία που
διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή.
Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Η δαπάνη θα βαρύνει κατά (6.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., τον
ΚΑΕ 0839 του ΕΦ 06072, του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής –
Π.Ε.Δ.Α. οικ. Έτους 2019.
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη
οικονομική προσφορά ανά δρομολόγιο βυτιοφόρου σε ευρώ, για την
ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις εργασίες της εκκένωσης και τη
μεταφορά των λυμάτων του Κεντρικού κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής, που στεγάζεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 –
Ελευσίνα και τη μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο απόθεσης λυμάτων
καθορισμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προϋπολογισμού 6.500,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με βάση το υπόδειγμα οικονομικής
προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι
ζητούμενοι όροι.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 13/12/2019
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση
Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α., Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού
Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον πίνακα
ανακοινώσεων του Κεντρικού κτηρίου της Π.Ε.Δ.Α., και η διάθεσή της γίνεται από
την Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α, - Τμήμα Προμηθειών, Ηρώων Πολυτεχνείου
78 – Ελευσίνα – 3ος όροφος γραφείο 306.
Επίσης είναι διαθέσιμη και στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.patt.gov.gr στη
διαδρομή Ενημέρωση-Διαγωνισμοί-Διακηρύξεις/Προσκλήσεις.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από ARGYRO PANTELAIOU
Ημερομηνία: 2019.12.04
12:59:27 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Οι εργασίες αφορούν ειδικό βυτιοφόρο όχημα καθαρισμού βόθρων – φρεατίων και
αγωγών, χωρητικότητας 15 και άνω κυβικών μέτρων.
α) Να κατατεθεί σε αντίγραφο η άδεια κυκλοφορίας του βυτιοφόρου που θα
χρησιμοποιηθεί καθώς και αντίγραφο της ασφάλειάς του.
β) Να κατατεθεί φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του βυτιοφόρου,
από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο.
γ) Να κατατεθεί φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης.
δ) Να κατατεθεί φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων του οχήματος.
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 Κεντρικού κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής με ευθύνη,
δαπάνη και μέριμνα του αναδόχου από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και
προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή
βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ.
Αττικής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή
ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης των
εργασιών του ανάδοχου.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις
οδηγίες και υποδείξεις της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής
και να ενημερώνει τη Διεύθυνση Οικονομικών (Τμήμα Προμηθειών) 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 του
Κεντρικού κτιρίου της Π.Ε.Δ.Α., προκειμένου να ενημερώνεται η αρμόδια επιτροπή
παραλαβής.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα
Δυτ. Αττικής οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την
εκτέλεση της σύμβασης.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται τουλάχιστον μία (01) φορά την εβδομάδα να προσέρχεται
για την εκκένωση του βόθρου του Κεντρικού κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ.
Αττικής ή όποτε άλλοτε χρειαστεί και κληθεί εκτάκτως να εκκενώσει τον βόθρο.
7. 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.
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8. Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτ. Αττικής απαλλάσσεται από κάθε
ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατυχήματα ή από κάθε άλλη αιτία
κατά την εκτέλεση των εργασιών εκκένωσης του βόθρου.
9. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεχειλίσει ο βόθρος και να δημιουργήσει εστίες
μόλυνσης. Σε περίπτωση υπερχείλισης η ευθύνη καθαρισμού και αποκατάστασης του
χώρου βαρύνει τον ανάδοχο.
10. Η μεταφορά των λυμάτων θα γίνεται σε χώρους που έχουν καθοριστεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες δηλαδή στον βιολογικό σταθμό καθαρισμού στη Μεταμόρφωση Αττικής και
θα συνοδεύονται από τα κατάλληλα παραστατικά που θα πιστοποιούν την
καταλληλότητα της απόθεσης των λυμάτων μας.
11. Στην περίπτωση που το εν λόγω κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής
συνδεθεί με τον κεντρικό αγωγό λυμάτων του Δήμου, τότε αυτομάτως θα διακοπεί η
σύμβαση με τον ανάδοχο.
12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί την ανωτέρω υπηρεσία πριν την έναρξη του
ωραρίου των υπαλλήλων της Π.Ε.Δ.Α. ήτοι: 06:30π.μ. έως 07:00π.μ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε
ευρώ ανά δρομολόγιο βυτιοφόρου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Αριθμητικώς και ολογράφως)

Α.
Αριθμητικώς

Ολογράφως

Αριθμητικώς

Ολογράφως

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Β.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………
Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. …………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ …………………………………………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ………………..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
ΠΡΟΣ
Περιφέρεια Αττικής/Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α.
Τμήμα Προμηθειών
Ηρ. Πολυτεχνείου 78
Ελευσίνα 19200
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του:
(i)
[σε
περίπτωση
φυσικού
προσώπου]:
(ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο)
..............................,
ΑΦΜ:
................
(διεύθυνση)
.......................………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]:
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή
κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων α) (πλήρη επωνυμία) ........................,
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης /
κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την
(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής
Ενότητας Δυτ. Αττικής.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ...............
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

