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Άρκρο 1ο: Ανακζτουςα Αρχι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α.Ε. (ΔΙ.Α.ΔΤ.ΜΑ. Α.Ε.)
Διεφκυνςθ: 6ο χλμ. Κοηάνθσ-Πτολεμαΐδασ Σ.Κ. 50100 Κοηάνθ
Σθλζφωνο: 24610 45531-33
Fax: 24610 45532
NUTS 1: EL5 (Γεωγραφικι Ομάδα : Βόρεια Ελλάδα)
NUTS 2: EL53 (Περιφζρεια: Δυτικι Μακεδονία - 2014: EL 13)
Πλθροφορίεσ: Περικλισ Καφάςθσ

Άρκρο 2o: Δθμοςιότθτα
Περίλθψθ τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ ζχει αναρτθκεί ςτα γραφεία τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ και ςτθν
ιςτοςελίδα www.diadyma.gr.

Άρκρο 3ο: Γλϊςςα
1. Επίςθμθ γλϊςςα διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ γραπτι και προφορικι ορίηεται θ ελλθνικι.
2. Σα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ και τθ ςυμμετοχι ςε αυτιν,
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ι κα ςυνοδεφονται από νόμιμθ ελλθνικι μετάφραςθ.
Επικρατοφςα διατφπωςθ είναι πάντοτε θ Ελλθνικι.
3. Σα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που κα κατατεκοφν από αλλοδαποφσ διαγωνιηόμενουσ πρζπει,
επί ποινι απαράδεκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμζνα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο τθσ
χϊρασ του διαγωνιηομζνου, είτε με τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθ
ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61 (που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984), ϊςτε να πιςτοποιείται θ
γνθςιότθτά τουσ. Η μετάφραςθ των εγγράφων αυτϊν γίνεται είτε από Ζλλθνα δικθγόρο, είτε από
το αρμόδιο προξενείο, είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν.
4. Η ςφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα που είναι και θ επίςθμθ γλϊςςα κατά τθν
εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ. Γλϊςςα εργαςίασ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται θ ελλθνικι και όλα τα
ζγγραφα τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ κα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι.
5. Επίςθσ, κάκε αλλθλογραφία του αναδόχου με τθ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ κα γίνεται ςτθ ελλθνικι γλϊςςα.
6. Οι ζγγραφεσ και προφορικζσ ςυνεννοιςεισ μεταξφ των υπθρεςιϊν που εμπλζκονται ςτθν
ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, των υποψθφίων, των διαγωνιηομζνων και του αναδόχου
διεξάγονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει τθν
επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν Τπθρεςία με διάκεςθ διερμθνζων.
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Άρκρο 4ο: Κριτιριο Ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ
Η ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει με αποκλειςτικό κριτιριο τθν υψθλότερθ τιμι προςφοράσ.
Η ελάχιςτθ τιμι προςφοράσ αγοράσ, ανά τόνο υλικοφ, ορίηεται ωσ εξισ:

α/α

Ανακυκλϊςιμο Υλικό

Ελάχιςτθ τιμι προςφοράσ (Χi)

1

Μικτζσ Ανακυκλϊςιμεσ Πλαςτικζσ υςκευαςίεσ

Χ1 = 25 €/tn

Ανάδοχοσ για το υλικό κα ανακθρυχκεί ο διαγωνιηόμενοσ που κα προςφζρει τθ μεγαλφτερθ τιμι.

Άρκρο 5ο: Αντικείμενο τθσ Δθμοπραςίασ
Σο αντικείμενο τα παροφςασ δθμοπραςίασ είναι θ εκποίθςθ μικτϊν ανακυκλϊςιμων πλαςτικϊν
ςυςκευαςιϊν, οι οποίεσ προζρχονται από το πρόγραμμα ανακφκλωςθσ τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ.
υγκεκριμζνα, τα πλαςτικά υλικά αυτά ςυγκεντρϊνονται ςε ειδικοφσ κάδουσ ςυλλογισ που ζχει
εγκαταςτιςει θ Εταιρεία ςε χϊρουσ των Ο.Σ.Α. ςτθ Δυτικι Μακεδονία και ςτθ ςυνζχεια
μεταφζρονται με ειδικά οχιματα ςτο Κζντρο Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Τλικϊν (ΚΔΑΤ) που
βρίςκεται μζςα ςτο χϊρο των Κεντρικϊν Εγκαταςτάςεων Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ (ΚΕΟΔ) οι
οποίεσ είναι χωροκετθμζνεσ ςτο Νότιο Πεδίο του Λιγνιτικοφ Κζντρου Δυτικισ Μακεδονίασ, όπου
γίνεται απομάκρυνςθ των ξζνων αντικειμζνων, μζςω χειροδιαλογισ και μθχανικισ διαλογισ
(μαγνιτθσ για τα ςιδθροφχα μζταλλα). Κατόπιν, τα υλικά ςυμπιζηονται, δεματοποιοφνται και
αποκθκεφονται.
Αναλυτικότερα το πλαςτικό που δεματοποιείται περιζχει ςε μικτι μορφι τα κάτωκι:

α/α
1

2

3

Ανακυκλϊςιμο Υλικό

Χαρακτθριςτικά

Πλαςτικζσ υςκευαςίεσ

Πλαςτικό PET από φιάλεσ αποκικευςθσ υγρϊν ςε διάφορα

PET
Πλαςτικζσ υςκευαςίεσ
HDPE/ΡΕ
Πλαςτικζσ υςκευαςίεσ ΡΡ
Πλαςτικζσ υςκευαςίεσ

4

PE-Φιλμ 60/40

χρϊματα (λευκό, πράςινο, μπλε κ.λ.π.)
Πλαςτικό ΡΕ (HDPE) από φιάλεσ και ςυςκευαςίεσ
αποκικευςθσ, ςε πολλά χρϊματα.
Πλαςτικό ΡΡ από φιάλεσ, ςυςκευαςίεσ και καφάςια
μεταφοράσ προϊόντων, ςε πολλά χρϊματα.
Πλαςτικό ΡΕ-Φιλμ/LDPE 60/40

από LD-πολυαικυλενίου

ςυςκευαςίεσ, ςακοφλεσ μεταφοράσ και φιλμ περιζλιξθσ,
60% διάφανο και 40% ςε πολλά χρϊματα.

5

Πλαςτικζσ υςκευαςίεσ

Πλαςτικό ΡΕ-Φιλμ/LDPE Ανάμικτο από LD-πολυαικυλενίου

PE-Φιλμ Ανάμικτο

ςυςκευαςίεσ, ςακοφλεσ μεταφοράσ και φιλμ περιζλιξθσ, ςε
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πολλά χρϊματα.

Η μζςθ ςφςταςθ κάκε δζματοσ μικτοφ πλαςτικοφ αναλφεται παρακάτω:

Ροςοςτά*

Υλικά

Κακαρά Πλαςτικά

Τπόλειμμα – Προςμίξεισ προσ
ΧΤΣΑ

Λοιπά Ανακυκλϊςιμα

κ.β. %
PET- διάφανο

21,5%

PET - ζγχρωμο

2,5%

PE- μπουκάλια

6,5%

PΕ-τελάρα

1,5%

Φιλμ- Διάφανο

15,0%

Φιλμ-ζγχρωμο

16,0%

PP/PS-Λοιπά

4,5%

PP/PS-Ογκϊδθ

3,5%

PP/PS-Big Bag

0,5%

PP/PS-Φιλμ

6,5%

Τπόλειμμα (λεπτό κλάςμα)

17,0%

Xαρτί /χαρτόνι ςυς/ασ

2,5%

Χάρτινθ υςκευαςία Τγρϊν

1,0%

Ανάμικτοσ ίδθροσ

1,0%

Αλουμίνιο

0,5%

Σφνολο

100,00%

Ροςοςτά %

24%

8%

31%

15%

17%

5%

100,00%

*Αποκλίςεισ ζωσ 10% ςτισ ανωτζρω επιμζρουσ ποςότθτεσ δεν μεταβάλουν τθν τελικι προςφορά
του Αναδόχου.
Οι διαςτάςεισ τθσ κάκε δεματοποιθμζνθσ μπάλασ όπωσ αυτι εξζρχεται από τθν υδραυλικι πρζςα
που βρίςκεται ςτο Κζντρο Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Τλικϊν είναι 1.10 Χ 1.10 Χ 1.10 (ΠΧΤΧΜ) με μια
απόκλιςθ κατά μζγιςτο 10% και μζςου βάρουσ 250kg.
Η παροφςα δθμοπραςία αφορά:


500 τόνουσ (ι περίπου 2.000 δζματα) μικτϊν ανακυκλϊςιμων πλαςτικϊν ςυςκευαςιϊν, με
τθ μζςθ ςφςταςθ που αναφζρεται παραπάνω, που είναι αποκθκευμζνοι ςτισ εγκαταςτάςεισ
τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ. Οι ποςότθτεσ αυτζσ πρζπει να παραλθφκοφν από τισ εγκαταςτάςεισ τθσ
ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ ςταδιακά μζχρι τισ 31/8/2018.
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45 τόνουσ ανά μινα ι περίπου 11,5 τόνουσ ανά εβδομάδα (1 δρομολόγιο) μικτϊν
ανακυκλϊςιμων πλαςτικϊν ςυςκευαςιϊν, με τθ μζςθ ςφςταςθ που αναφζρεται παραπάνω
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και για όλο το 2018.



20 τόνουσ Φιλμ-ζγχρωμο

και οι οποίοι κα παραδίδονται ςτον πλειοδότθ μετά τθν υπογραφι ςφμβαςθσ ςυνεργαςίασ.
Οι ενδεικτικζσ ςυνολικζσ ποςότθτεσ των μικτϊν ανακυκλϊςιμων πλαςτικϊν ςυςκευαςιϊν για το
ανωτζρω χρονικό διάςτθμα, είναι κατ’ εκτίμθςθ οι εξισ:

Ανακυκλϊςιμο Υλικό
Μικτζσ

Ανακυκλϊςιμεσ

Ροςότθτα (ςε τόνουσ)
Πλαςτικζσ

500

Πλαςτικζσ

360

υςκευαςίεσ Αποκθκευμζνεσ
Μικτζσ

Ανακυκλϊςιμεσ

υςκευαςίεσ Παραγόμενεσ
Φιλμ - ζγχρωμο

20
ΣΥΝΟΛΟ:

880

Άρκρο 6ο: Ραράδοςθ – Ραραλαβι Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν
1. Οι ποςότθτεσ των υλικϊν προσ ανακφκλωςθ που κα παραδίδονται από τθ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ, κα
ηυγίηονται και κα πωλοφνται με βάςθ το ωφζλιμο φορτίο των οχθμάτων μεταφοράσ.
2. Σο προσ πϊλθςθ υλικό κα παραδίδεται ςτον ανάδοχο από το Κζντρο Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων
Τλικϊν (ΚΔΑΤ) που βρίςκεται μζςα ςτο χϊρο των Κεντρικϊν Εγκαταςτάςεων Ολοκλθρωμζνθσ
Διαχείριςθσ (ΚΕΟΔ) οι οποίεσ είναι χωροκετθμζνεσ ςτο Νότιο Πεδίο του Λιγνιτικοφ Κζντρου
Δυτικισ Μακεδονίασ.
3. Η φόρτωςθ των υλικϊν ςτα οχιματα μεταφοράσ, κα γίνεται με μζςα τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ και
ςυγκεκριμζνα με περονοφόρο όχθμα, κακθμερινά (Δευτζρα-Παραςκευι) και ϊρεσ 8:00 πμ –
14:00 μμ.
4. Η παραλαβι προσ διάκεςθ υπολείμματοσ ςτο ΧΤΣΑ ΔΜ του μθ ανακυκλϊςιμου υπολείμματοσ
(περίπου 17,00% επί των ποςοτιτων που παραδίδονται ςτον Ανάδοχο) κα γίνεται ατελϊσ. Η
μεταφορά του υπολείμματοσ ςτο ΧΤΣΑ των ΚΕΟΔ κα γίνεται με υποχρζωςθ του αναδόχου.
5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικά του μζςα να μεταφζρει τα προσ πϊλθςθ υλικά ςτισ
εγκαταςτάςεισ του.
6. Η μίςκωςθ φορτθγοφ για τθ μεταφορά των δεμάτων από τισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ
ςτισ εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου κα γίνεται με δικι του ευκφνθ.
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7. Η τελικι διάκεςθ των πλαςτικϊν υλικϊν είτε απευκείασ είτε μετά από διαλογι κα γίνεται με
ευκφνθ του αναδόχου.
8. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παραλαμβάνει το μικτό πλαςτικό που κα
παραχκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ςτο τζλοσ εκάςτου μινα με τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ. Η φόρτωςθ των υλικϊν κα πρζπει να ξεκινιςει το αργότερο μζςα ςε δζκα (10)
εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
9. Οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ παραλαβισ – εκτόσ δικαιολογθμζνων περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ
- του προσ πϊλθςθ υλικοφ από τον ανάδοχο, κα παρζχει το δικαίωμα ςτθ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ να το
πουλιςει κατά βοφλθςθ, χωρίσ ο ανάδοχοσ να δικαιοφται οποιαδιποτε αμοιβι ι αποηθμίωςθ
εξ αυτοφ του λόγου.
10. Σο προσ πϊλθςθ πλαςτικό, κα ηυγίηεται ςτισ ΚΕΟΔ τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ πριν τθν μεταφορά του ςτισ
εγκαταςτάςεισ του αναδόχου με δικά του οχιματα, τα οποία κα πρζπει να διακζτουν
προςτατευτικό κάλυμμα για τθ μθ διαςπορά του ςτο περιβάλλον.
11. Αμζςωσ μετά τθ ηφγιςθ κα εκδίδεται ςχετικό ηυγολόγιο και δελτίο αποςτολισ ςε τρία αντίτυπα.
12. Οι φορτϊςεισ του πλαςτικοφ κα γίνονται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον ανάδοχο ϊςτε να
ςυντονίηονται από κοινοφ τόςο ο αρικμόσ των θμεριςιων δρομολογίων όςο και τα υλικά
φόρτωςθσ.
13. Κάκε όχθμα που κα φορτϊνεται κα περιλαμβάνει ζνα ι και περιςςότερα υλικά και κα
αποχωρεί από τισ εγκαταςτάςεισ με πλιρεσ φορτίο.
14. Όςον αφορά το ποςοςτό υγραςίασ που ενδεχομζνωσ κα υπάρχει ςτο εκάςτοτε φορτίο, κα
πρζπει κατόπιν αποδεικτικϊν ςτοιχείων από πλευράσ μασ, να αφαιρείται από το τονάη που
παρελιφκθ το αντίςτοιχο ποςοςτό υγραςίασ.
15. Όςον αφορά το ποςοςτό ξζνων υλϊν που ενδεχομζνωσ κα υπάρχουν ςτο εκάςτοτε φορτίο, κα
πρζπει κατόπιν αποδεικτικϊν ςτοιχείων από πλευράσ μασ, να αφαιρείται από το τονάη που
παρελιφκθ το αντίςτοιχο ποςοςτό ξζνων υλϊν.
16. ε κάκε περίπτωςθ το ςφνολο του ποςοςτοφ υγραςίασ και ξζνων υλϊν δεν μπορεί να ξεπερνά
το 10% ζκαςτου φορτίου.
17. ε περίπτωςθ που παρατθρθκοφν ηυγιςτικζσ διαφορζσ κατόπιν τθσ δικισ ςασ ηφγιςθσ και του
τελικοφ αποδζκτθ, τότε κα πρζπει να προχωράμε ςε επίλυςθ του κζματοσ κατόπιν
επικοινωνίασ και πικανόν προβαίνοντασ ςε τρίτθ ηφγιςθ όπου κρικεί ςκόπιμο.
18. ε κάκε περίπτωςθ οι ηυγιςτικζσ διαφορζσ δεν μποροφν να ξεπερνοφν το 2% ζκαςτου φορτίου.

Άρκρο 7ο: Ραραλαβι Ρροκιρυξθσ
Προκειμζνου να παραλάβουν τθ Προκιρυξθ και το ςχζδιο ςφμβαςθσ που τθ ςυνοδεφει, οι
ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν γραπτι αίτθςθ - ιδιοχείρωσ ι με fax - ςτθν οποία κα αναγράφονται τα
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πλιρθ ςτοιχεία τουσ (ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ, τθλ., fax). Η παραλαβι κα γίνεται - επί αποδείξει
- αυτοπροςϊπωσ ι μζςω εξουςιοδοτθμζνων από αυτοφσ εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ από τα γραφεία τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ, 6ο χλμ. Κοηάνθσ-Πτολεμαΐδασ, 501 00 Κοηάνθ. ε κάκε
ενδιαφερόμενο κα χορθγείται μία μόνο Προκιρυξθ. Για τθν παραλαβι τθσ Προκιρυξθσ δεν
απαιτείται καμία δαπάνθ εκ μζρουσ του ενδιαφερόμενου.
ε περίπτωςθ παραλαβισ τθσ Προκιρυξθσ μζςω εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ, θ ΔΙΑΔΤΜΑ
ΑΕ δεν φζρει καμία απολφτωσ ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ και ςωςτι παράδοςι τθσ.
τθν περίπτωςθ αυτι, αυτόσ που παραλαμβάνει τθν Προκιρυξθ, πρζπει να αποςτείλει αυκθμερόν
με φαξ ςτο +30 24610 45532 τα πλιρθ ςτοιχεία του ωσ ανωτζρω με τθν ζνδειξθ «ΡΟΣ ΔΙΑΔΥΜΑ
ΑΕ,

ΕΡΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΡΑΑΛΑΒΗΣ

ΡΟΚΗΥΞΗΣ

με

αρικμό

539/2018-

Ρϊλθςθ

Μικτϊν

Ανακυκλϊςιμων Ρλαςτικϊν Συςκευαςιϊν για το 2018», για να ενθμερωκεί για τυχόν
διευκρινιςεισ θ άλλεσ πλθροφορίεσ που αφοροφν τθ δθμοπραςία.
ε περίπτωςθ που δεν αποςτείλει τα ςτοιχεία του, οπότε δεν είναι δυνατι θ ενθμζρωςθ του, θ
ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ. ουδεμία ευκφνθ φζρει (και αυτόσ δεν ζχει κανζνα δικαίωμα) εάν εκ του λόγου αυτοφ
κατακζςει εςφαλμζνθ προςφορά θ οποία κα απορριφκεί ι υπολογίςει εςφαλμζνα τθν προςφορά
του.
Παραλαβι τθσ Προκιρυξθσ γίνεται και με download και από τθν ιςτοςελίδα τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ
www.diadyma.gr ςτθν οποία ζχει αναρτθκεί.

Άρκρο 8ο: Συμπλθρωματικζσ Ρλθροφορίεσ
ε περίπτωςθ που ηθτθκοφν εγκαίρωσ από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ φςτερα από γραπτό αίτθμα τουσ, ιδιοχείρωσ ι με fax - ςχετικζσ με τθν Προκιρυξθ, αυτζσ παρζχονται
εγγράφωσ.
Οι υποψιφιοι δεν μποροφν ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςτοφν προφορικζσ απαντιςεισ εκ
μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

Άρκρο 9ο: Αποςφράγιςθ Ρροςφορϊν
1. Αρμόδιο όργανο για τθν διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ είναι θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ
και Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν (ΕΔΔΑΠ).
2. Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί τθν Τετάρτθ 25 Απριλίου 2018 και ϊρα 11.00 π.μ. (λιξθ
επίδοςθσ προςφορϊν), ςτα γραφεία τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ, 6ο χλμ. Κοηάνθσ-Πτολεμαΐδασ, 501 00
Κοηάνθ.
3. Κατά τθν διάρκεια τθσ δθμοπραςίασ μπορεί, εφόςον το επικυμοφν, να παρευρίςκεται ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ του ςυμμετζχοντα ι ο πλθρεξοφςιοσ, νομιμοποιθμζνοσ με ζγγραφο το οποίο
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κατατίκεται ςτθν ΕΔΔΑΠ. ε περίπτωςθ ενϊςεωσ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων,
παρευρίςκονται όλοι οι νόμιμοι εκπρόςωποι των φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων που
ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ, ο κακζνασ νόμιμα εκπροςωποφμενοσ ι αντιπροςωπευόμενοσ όπωσ
παραπάνω ι κοινόσ εκπρόςωποσ, από κοινοφ οριηόμενοσ με ζγγραφο. Σα παραπάνω πρόςωπα
κα πρζπει να προςκομίςουν ςτθν ΕΔΔΑΠ και τθν ταυτότθτά τουσ. Απαγορεφεται ρθτά θ
εκπροςϊπθςθ δφο ι περιςςοτζρων διαγωνιηόμενων από τον ίδιο εκπρόςωπο.

Άρκρο 10ο: Νόμιςμα Σφμβαςθσ
1. Οι τιμζσ ςτισ προςφορζσ κα πρζπει να δίδονται αποκλειςτικά και μόνο ςε ΕΤΡΩ.
2. Προςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΤΡΩ ι κακορίηουν ςχζςθ ΕΤΡΩ προσ άλλο νόμιςμα κα
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
3. Προςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
4. Οι τιμζσ κα υποβλθκοφν χωρίσ Φ.Π.Α. και κα περιλαμβάνουν τισ τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ,
ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, για τθν αγορά των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτθν παροφςα Προκιρυξθ.
5. Οι τιμζσ τθσ ςφμβαςθσ και οι πλθρωμζσ κα γίνουν αποκλειςτικά και μόνο ςε ΕΤΡΩ.

Άρκρο 11ο: Εγγφθςθ Συμμετοχισ
Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία είναι θ προςκόμιςθ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ποςοφ ίςου
με το 10% του ελάχιςτου ορίου τθσ πρϊτθσ προςφοράσ που κακορίηεται ςτθ παροφςα δθμοπραςία
και ανζρχεται ςτο ποςό των δφο χιλιάδων εκατόν πενιντα ευρϊ (2.150,00 €). Σο ποςό αυτό
υπολογίηεται με βάςθ τθν ελάχιςτθ τιμι προςφοράσ τουσ που κακορίηεται από τθν παροφςα
Προκιρυξθ και τθσ εκτιμοφμενθσ ςυνολικισ τουσ ποςότθτασ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ
και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2018.
Ζτςι λοιπόν το ποςό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ προκφπτει από:

Ανακυκλϊςιμο Υλικό

Μικτζσ

Ανακυκλϊςιμεσ

Πλαςτικζσ

Ροςότθτα

Ελάχιςτθ τιμι

(ςε τόνουσ)

προςφοράσ (ςε €/tn)

880

Ροςό (ςε €)

25

22.000,00

ΣΥΝΟΛΟ:

22.000,00

Ροςοςτό 10 %:

2.200,00

υςκευαςίεσ

Ποςό εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ
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1. Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν
νόμιμα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχουν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα το δικαίωμα
αυτό. Σα αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι, κα
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, διαφορετικά κα απορρίπτονται.
ε περίπτωςθ διαφωνίασ ςτθ μετάφραςθ, κα επικρατεί θ ελλθνικι διατφπωςθ.
2. Οι εγγυιςεισ ςυμμετοχισ κα ζχουν – επί ποινι αποκλειςμοφ – χρονικι διάρκεια τουλάχιςτον δφο
(2) μθνϊν από τθν θμερομθνία διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ.
3. Η Εγγφθςθ υμμετοχισ κα επιςτραφεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ μετά τθν κατακφρωςθ τθσ
δθμοπραςίασ και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςυνεργαςίασ, μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ.

Άρκρο 12ο: Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ
1. Οι προςφζροντεσ προκειμζνου να ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα δθμοπραςία, κα
πρζπει να κατακζςουν με τθν προςφορά τουσ αποδεικτικό ςυνεργαςίασ με τουσ τελικοφσ
αποδζκτεσ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν, οι οποίοι κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να είναι
αδειοδοτθμζνοι για επεξεργαςία ανακυκλϊςιμων υλικϊν (κατακζτοντασ τα ςχετικά ζγγραφα
που το αποδεικνφουν). Εφόςον είναι οι ίδιοι ανακυκλωτζσ, κα πρζπει να κατακζςουν επί ποινι
αποκλειςμοφ τα ςχετικά ζγγραφα που αποδεικνφουν ότι είναι αδειοδοτθμζνοι για επεξεργαςία
ανακυκλϊςιμων υλικϊν.
2. Οι προςφζροντεσ προκειμζνου να ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα δθμοπραςία, κα
πρζπει να κατακζςουν με τθν προςφορά τουσ αποδεικτικό ενεργισ άδειασ ςυλλογισ και
μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ανακυκλϊςιμων ςτερεϊν αποβλιτων επί ποινι αποκλειςμοφ κακϊσ
και εγγραφισ ςτο μθτρϊο ςυλλογισ μεταφοράσ μθ επικίνδυνων αποβλιτων του ΤΠΕΝ.Η άδεια
ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ανακυκλϊςιμων ςτερεϊν αποβλιτων κα πρζπει να
είναι ενεργι επί ποινι αποκλειςμοφ καλφπτοντασ τισ περιοχζσ εγκατάςταςθσ του τελικοφ
αποδζκτθ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν που κα κατακζτει όπωσ ορίηεται ςθμείου 1 του παρόντοσ
άρκρου κακϊσ και τθσ περιοχισ παράδοςθσ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν που είναι το Κζντρο
Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Τλικϊν (ΚΔΑΤ) που βρίςκεται μζςα ςτο χϊρο των Κεντρικϊν
Εγκαταςτάςεων Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ (ΚΕΟΔ) οι οποίεσ είναι χωροκετθμζνεσ ςτο Νότιο
Πεδίο του Λιγνιτικοφ Κζντρου Δυτικισ Μακεδονίασ.
3. Εφόςον οι προςφζροντεσ δεν καλφπτουν τθν προχπόκεςθ του ςθμείου 2 του άρκρου 12 τθσ
παροφςθσ και χρθςιμοποιοφν για τθ μεταφορά των ανακυκλϊςιμων υλικϊν που πωλοφνται από
το ΚΔΑΤ, οχιματα δθμόςιασ χριςθσ ι οχιματα τρίτθσ εταιρείασ, ςτον όνομα τθσ οποίασ ζχει
εκδοκεί θ άδεια ςυλλογισ και μεταφοράσ, ςτισ περιοχζσ όπωσ ορίηονται από το ςθμείου 2 του
παρόντοσ άρκρου, κα πρζπει να κατακζςουν με τθν προςφορά τουσ, επί ποινι αποκλειςμοφ
αποδεικτικό ςυνεργαςίασ ι ιδιωτικό ςυμφωνθτικό, μεταξφ του ςυμμετζχοντα ςτον παρϊν
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διαγωνιςμό και του μεταφορζα ςτο όνομα του οποίου ζχει εκδοκεί θ άδεια ςυλλογισ και
μεταφοράσ, ϊςτε να καλφπτεται θ μεταφορά των ανακυκλϊςιμων υλικϊν τθσ προκιρυξθσ.
4. τθν δθμοπραςία δεν επιτρζπεται να ςυμμετζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα τα οποία
οφείλουν χριματα ςτθ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ από προθγοφμενεσ ςυνεργαςίεσ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ
για να ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό είναι θ εκ των προτζρων τακτοποίθςθ τθσ οικονομικισ
τουσ εκκρεμότθτασ μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,
αλλιϊσ θ προςφορά τουσ κα απορρίπτεται.
5. το διαγωνιςμό δεν επιτρζπεται να ςυμμετζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα τα οποία δεν ζχουν
ςυμμορφωκεί με τισ υποχρεϊςεισ τουσ από προθγοφμενουσ διαγωνιςμοφσ τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ. Η
προςφορά τουσ κα απορρίπτεται.

Άρκρο 13ο: Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ
1. Κάκε υποψιφιοσ ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό με μία και μοναδικι προςφορά που αφορά το
ςφνολο των προσ πϊλθςθ υλικϊν. Αν υποβάλει περιςςότερεσ από μία προςφορζσ ι προτάςεισ
κα απορριφκοφν όλεσ ςτο ςφνολό τουσ. Προςφορζσ που αφοροφν μζροσ μόνο των προσ πϊλθςθ
υλικϊν κα απορρίπτονται.
2. Γραπτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ, αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προτάςεισ (λφςεισ) ι
αντιπροτάςεισ (λφςεισ), δεν γίνονται δεκτζσ και αν υποβλθκοφν κα απορριφκοφν ωσ
απαράδεκτεσ.

Άρκρο 14ο: Χρόνοσ και Τρόποσ Υποβολισ των Ρροςφορϊν
1. Όςοι εκ των διαγωνιηομζνων κατακζτουν τουσ Φακζλουσ Προςφοράσ (ΦΠ) τουσ ιδιοχείρωσ,
πρζπει να τουσ κατακζςουν, επί αποδείξει (αρικμόσ Πρωτοκόλλου, θμερομθνία και ϊρα
παραλαβισ), ςτισ 25 Απριλίου 2018, θμζρα Τετάρτθ με ϊρα ζναρξθσ παραλαβισ των
προςφορϊν τθν 09.30 π.μ. και ϊρα λιξθσ τθν 11.00 π.μ., ςτθ Γραμματεία τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ, 6ο
χλμ. Κοηάνθσ-Πτολεμαΐδασ, Σ.Κ. 50100, τθλ. 24610 45533, υπεφκυνοσ Περικλισ Καφάςθσ.
2. Οι προςφορζσ μποροφν επίςθσ να αποςτζλλονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο και κα
παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζρχονται
με ευκφνθ του προςφζροντα ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν θμερομθνία διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ
και μζχρι τθν ϊρα λιξθσ κατάκεςθσ των προςφορϊν, με ευκφνθ των διαγωνιηομζνων ωσ προσ
τον χρόνο και το περιεχόμενο παραλαβισ. Η θμερομθνία ςφραγίδασ του ταχυδρομείου ι άλλου
οργάνου δεν λαμβάνεται υπόψθ.
3. Προςφορζσ που περιζρχονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν διενζργεια
τθσ δθμοπραςίασ, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτθν ΕΔΔΑΠ που παραλαμβάνει τισ
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προςφορζσ, προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται ανωτζρω, προκειμζνου να
αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία.
Επίςθσ, επιςτρζφονται, χωρίσ να αποςφραγιςτοφν και οι προςφορζσ που υποβάλλονται ι
περιζρχονται ςτθν Τπθρεςία, με οποιοδιποτε τρόπο, εκπρόκεςμα.
4. Οι Φάκελοι Προςφοράσ (ΦΠ) που δε κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με τα παραπάνω, δεν κα γίνονται
δεκτοί για οποιονδιποτε λόγο, ακόμθ και για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, εκτόσ αν θ ιδιόχειρθ
επίδοςθ των προςφορϊν που κα γίνει κατά τθν παραπάνω αναφερόμενθ θμζρα και μζχρι τθν
παραπάνω αναφερόμενθ ϊρα, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι μζχρι τθν υποβολι των ΦΠ όλων των
διαγωνιηομζνων. Οι διαγωνιηόμενοι φζρουν τθν ευκφνθ για οποιοδιποτε γεγονόσ, ζςτω και
ανωτζρασ βίασ (περιλαμβανομζνων προβλθμάτων από τθ διαδικαςία μεταφοράσ τουσ κ.λπ.) που
μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μθ εμπρόκεςμθ ι μθ προςικουςα υποβολι των ΦΠ τουσ.
5. Οι διαγωνιηόμενοι ζχουν τθν ευκφνθ τθσ αποςτολισ του ΦΠ τουσ μζχρι τθν παραλαβι του από
τθ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ. Σα τυχόν ζξοδα αςφάλιςθσ και μεταφοράσ βαρφνουν το διαγωνιηόμενο.
6. τον κφριο ΦΠ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ θ επωνυμία, θ διεφκυνςθ και τα ςτοιχεία
επικοινωνίασ (τθλζφωνα, fax κ.λπ.) του ςυμμετζχοντα κακϊσ επίςθσ και τισ ενδείξεισ :

Ρροςφορά
Για τθν υπ’ αρ. 539/2018 Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ «Ρϊλθςθ Μικτϊν Ανακυκλϊςιμων
Ρλαςτικϊν Συςκευαςιϊν για το 2018»
Ημερομθνία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ : 25 Απριλίου 2018
«Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία»

7. Σα ίδια ςτοιχεία με τα παραπάνω κα πρζπει αναγράφονται και ςτο φάκελο δικαιολογθτικϊν και
οικονομικισ προςφοράσ.
8. Ελλείψεισ ςτθν αναγραφι των ανωτζρω (εξωτερικϊν) ςτοιχείων ςυμπλθρϊνονται κατά τθν
κατάκεςθ τθσ προςφοράσ και δεν αποτελοφν λόγο αποκλειςμοφ των υποψθφίων.
9. Οι ΦΠ υποβάλλονται υποχρεωτικά από όςουσ ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία,
ςφμφωνα με το άρκρο 16 τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ.
10. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κεωρείται ότι ο διαγωνιηόμενοσ είναι απόλυτα ενιμεροσ για τα
ανακυκλϊςιμα υλικά που παράγονται από το ΚΔΑΤ και ότι ζχει μελετιςει - με ςκοπό να
ςυμμορφωκεί – τθν παροφςα Προκιρυξθ.
11. Ο προςφζρων δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του ι μζροσ αυτισ μετά τθν
κατάκεςι τθσ. ε περίπτωςθ που αποςφρει τθν προςφορά του ι μζροσ αυτισ, τότε καταπίπτει
εισ βάροσ του προςφζροντοσ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι
ενζργεια.
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Άρκρο 15ο: Αναπροςαρμογι Τιμιματοσ
Οι τιμζσ είναι ςτακερζσ για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.
Προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ μετά τθν κατακφρωςθ απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.

Άρκρο 16ο: Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ ςτθν Δθμοπραςία
Α. Ρροςωπικι κατάςταςθ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία ζχουν:
1. Ζλλθνεσ πολίτεσ (φυςικά πρόςωπα).
2. Αλλοδαποί (φυςικά πρόςωπα).
3. Νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά.
4. υνεταιριςμοί.
5. Ενϊςεισ που υποβάλλουν κοινι προςφορά.
Οι ενϊςεισ που κα λάβουν μζροσ ςτθ δθμοπραςία δεν υποχρεοφνται να λάβουν νομικι μορφι
προκειμζνου να υποβάλλουν προςφορά.
Κάκε διαγωνιηόμενοσ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, δεν μπορεί να ςυμμετζχει ςε περιςςότερεσ από
μία προςφορζσ. Φυςικά ι νομικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν αυτόνομα ι ωσ μζλθ ζνωςθσ ςε
παραπάνω από μία προςφορζσ αποκλείονται από το διαγωνιςμό. Ο αποκλειςμόσ τουσ επιφζρει και
τον αποκλειςμό τθσ κάκε προςφοράσ ςτθν οποία ςυμμετζχουν.

Β. Επαγγελματικά προςόντα
Κάκε ζνασ που μετζχει ςτθ δθμοπραςία μεμονωμζνα ι ωσ μζλοσ ζνωςθσ, πρζπει να είναι
εγγεγραμμζνοσ ςτο αντίςτοιχο Επιμελθτιριο τθσ Ελλάδασ ι ςε αντίςτοιχο φορζα τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ του για διαχείριςθ ανακυκλϊςιμων υλικϊν.

Γ. Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ
Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να πλθροφν και να τεκμθριϊνουν επαρκϊσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, τισ
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 12 τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ,
προκειμζνου να ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία.
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Άρκρο 17ο: Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ δθμοπραςία, μεμονωμζνα ι ωσ μζλοσ ζνωςθσ, υποχρεοφνται – επί ποινι
αποκλειςμοφ - να υποβάλλουν, μαηί με τθν προςφορά τουσ, τα παρακάτω κατά περίπτωςθ
δικαιολογθτικά εντόσ του φακζλου δικαιολογθτικϊν:

1. Ζγγραφα για προςωπικι κατάςταςθ
α. φςταςθ νομικοφ προςϊπου: Καταςτατικό τθσ επιχείρθςθσ ι άλλο ζγγραφο που να αποδεικνφει
τθ ςφςταςθ του νομικοφ προςϊπου κάκε ςυμμετζχοντοσ ςτθ δθμοπραςία και τυχόν τροποποιιςεισ
του, τα αντίςτοιχα ΦΕΚ δθμοςίευςθσ, Πρακτικό Διοικθτικοφ υμβουλίου ι άλλο ζγγραφο ι ζγγραφα
από το οποίο να προκφπτουν τα πρόςωπα που νόμιμα δεςμεφουν το νομικό πρόςωπο και θ χϊρα
και ζδρα εγκατάςταςθσ.
β. Όποια άλλα ζγγραφα απαιτοφνται για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ τουσ με τισ απαιτιςεισ
του άρκρου 16 Α τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ, εάν αυτι δεν προκφπτει από τα ανωτζρω ζγγραφα.
γ. ε περίπτωςθ ζνωςθσ, Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75),
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, του νομίμου εκπροςϊπου κάκε
ςυμμετζχοντοσ ςε αυτιν, ότι δεν ςυμμετζχει ζμμεςα ι άμεςα ςτον παρόντα διαγωνιςμό ςε
περιςςότερεσ από μία ςυμμετοχζσ (ςχιματα διαγωνιηομζνων).
2. Ζγγραφα για επαγγελματικά προςόντα
α. Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου ι του αντίςτοιχου φορζα τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ
τουσ, με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ς’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ κατά τθν
θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ του
άρκρου 16 Β τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ.
Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, δεν προβλζπεται
χρόνοσ ιςχφοσ του, κεωρείται ζγκυρο εφόςον φζρει θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ των ζξι μθνϊν που
προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ παραλαβισ των προςφορϊν.
β. Για ςυνεταιριςμοφσ απαιτείται επιπλζον βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο ςυνεταιριςμόσ
λειτουργεί νόμιμα.
γ. Πιςτοποιθτικά εκδιδόμενα από τθν αρμόδια αρχι του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι του ελλθνικοφ
κράτουσ (εφόςον o διαγωνιηόμενοσ ζχει υποχρεϊςεισ ςε ελλθνικοφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ),
από τα οποία να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ παροφςασ προκιρυξθσ ζχουν εκπλθρωκεί
οι υποχρεϊςεισ του, όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα.
δ. Εφόςον ο διαγωνιηόμενοσ φορολογείται ςτθν Ελλάδα, αποδεικτικό ενθμερότθτασ για χρζθ προσ
το ελλθνικό Δθμόςιο, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ παροφςασ
προκιρυξθσ, ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, όςον αφορά ςτθν καταβολι των φόρων και
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τελϊν, ςφμφωνα τόςο με τθν ιςχφουςα Ελλθνικι Νομοκεςία (ςε περίπτωςθ που είναι
εγκατεςτθμζνοσ ςτθν Ελλάδα) όςο και με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ. ε
περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ δε φορολογείται ςτθν Ελλάδα, ςχετικι βεβαίωςθ αρμόδιασ
ελλθνικισ αρχισ ι υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει, περί του γεγονότοσ αυτοφ και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ
αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, από τα οποία να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία
τθσ κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ, ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, όςον αφορά ςτθν καταβολι
των φόρων και τελϊν, ςφμφωνα τόςο με τθν ιςχφουςα Ελλθνικι Νομοκεςία (ςε περίπτωςθ που
είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν Ελλάδα) όςο και με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ.

3. Ζγγραφα για προχποκζςεισ ςυμμετοχισ
α. Αποδεικτικό ςυνεργαςίασ με τουσ τελικοφσ αποδζκτεσ (ανακυκλωτζσ) των ανακυκλϊςιμων
υλικϊν και αποδεικτικό των ανακυκλωτϊν για άδεια επεξεργαςία ανακυκλϊςιμων υλικϊν. Εφόςον
είναι οι ίδιοι ανακυκλωτζσ, τθν άδεια επεξεργαςίασ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν.
β. Αποδεικτικό ενεργισ άδειασ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ανακυκλϊςιμων ςτερεϊν
αποβλιτων και εγγραφισ ςτο μθτρϊο ςυλλογισ μεταφοράσ μθ επικίνδυνων αποβλιτων του ΤΠΕΝ.
Η άδεια ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ανακυκλϊςιμων ςτερεϊν αποβλιτων κα πρζπει
να είναι ενεργι και με διοικθτικά όρια εφαρμογισ εντόσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Χανίων και
τθσ περιοχισ τθσ ζδρασ τθσ εγκατάςταςθσ όπωσ ορίηεται ςθμείου 3.α. του παρόντοσ άρκρου.
Εναλλακτικά και ςε περίπτωςθ μεταφοράσ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν από οχιματα δθμόςιασ
χριςθσ ι οχιματα τρίτθσ εταιρείασ, ςτον όνομα τθσ οποίασ ζχει εκδοκεί θ άδεια ςυλλογισ και
μεταφοράσ, ςτισ περιοχζσ όπωσ ορίηονται από το ςθμείου 3.β. του παρόντοσ άρκρου, αποδεικτικό
ςυνεργαςίασ ι ιδιωτικό ςυμφωνθτικό με τθν εν λόγω εταιρία.
γ. Η οφειλι ι όχι χρθμάτων ςτθ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ από προθγοφμενεσ ςυνεργαςίεσ κα διαπιςτϊνεται από
τθν ΕΔΔΑΠ ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ.
δ. Η ςυμμόρφωςθ ι όχι των υποχρεϊςεων του ςυμμετζχοντα από προθγοφμενοσ διαγωνιςμοφσ τθσ
ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ κα διαπιςτϊνεται από τθν ΕΔΔΑΠ.
Από τα ανωτζρω κα προκφπτει θ ςυμμόρφωςθ με το άρκρο 12 τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ.

4. Λοιπά ζγγραφα
α. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, κατά το άρκρο 11 τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ.
β. Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία να δθλϊνεται:
i. ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ και των ςχετικϊν με αυτιν διατάξεων
και αποδζχεται αυτοφσ πλιρωσ και ανεπιφφλακτα,
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ii. ότι αναλαμβάνει να παραλάβει τα ανακυκλϊςιμα υλικά ςτον τόπο και με τον τρόπο που
αναφζρεται ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ,
iii. ότι παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ για απόφαςθ του Δ περί ματαίωςθσ,
ακφρωςθσ ι διακοπισ τθσ δθμοπραςίασ,
iv. ότι θ επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντα δεν λειτουργεί υπό κακεςτϊσ νομικϊν περιοριςμϊν,
γ. Εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό τουσ, υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά
παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ.

Εάν ςε κάποια Χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι δεν καλφπτουν όλεσ
τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ του παρόντοσ άρκρου, δφναται να αντικαταςτακοφν από
ζνορκθ βεβαίωςθ του υπόχρεου προσ υποβολι του δικαιολογθτικοφ. Εάν ςτθ χϊρα αυτι δεν
προβλζπεται οφτε ζνορκθ βεβαίωςθ, δφναται αυτι να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ καταγωγισ ι προζλευςθσ. τθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ
διλωςθ, κα δθλϊνεται ότι τθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι
δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ.
Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι, ςτθν εν λόγω Χϊρα εκδίδονται τα υπόψθ ζγγραφα ι
πιςτοποιθτικά, θ προςφορά του διαγωνιηόμενου είναι απαράδεκτθ.
Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, που τυχόν προςκομίηονται για αναπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν, πρζπει να
φζρουν θμερομθνία εντόσ των ζξι μθνϊν που προθγοφνται του διαγωνιςμοφ.
Για ενϊςεισ τα δικαιολογθτικά κα κατατεκοφν για κάκε ζνα ξεχωριςτά που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
Σα ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περ. α τθσ παρ. 2 του άρκρου 1
του Ν. 4250/2014 (Α’ 74) (το Δθμόςιο, τουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Σ.Α.), τα νομικά
πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, τα Δικαςτιρια όλων των βακμϊν, τα νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ
δικαίου που ανικουν ςτο κράτοσ ι επιχορθγοφνται τακτικϊσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ
από κρατικοφσ πόρουσ κατά 50% τουλάχιςτον του ετιςιου προχπολογιςμοφ τουσ, τισ δθμόςιεσ
επιχειριςεισ και τουσ οργανιςμοφσ που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.
3429/2005, κακϊσ και τα νομικά πρόςωπα και τισ επιχειριςεισ των Ο.Σ.Α.) γίνονται αποδεκτά ςε
ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων εγγράφων ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ.
Ομοίωσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία
ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων
ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ υπθρεςίεσ και φορείσ.
Ομοίωσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί
από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο.
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Εφόςον διαπιςτωκεί κακ’ οιονδιποτε τρόπο ότι ο διαγωνιηόμενοσ υπζβαλε ψευδι διλωςθ κατά τθν
παροχι ςθμαντικϊν πλθροφοριϊν που ηθτοφνται ςτον εν λόγω διαγωνιςμό, αποκλείεται.

Άρκρο 18ο: Ρροςφορά Ενϊςεωσ
1. Η ζνωςθ δεν υποχρεοφται να λάβει ιδιαίτερθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλει
προςφορά.
2. Η ζνωςθ υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα
φυςικά ι νομικά πρόςωπα που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ
εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ.
3. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται εισ ολόκλθρο. ε περίπτωςθ
ανάκεςθσ τθσ δθμοπραςίασ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ.
4. ε περίπτωςθ που, εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ τθσ
ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν
ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ.
Σα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν αντικατάςταςθ.
Η αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από
γνωμοδότθςθ τθσ ΕΔΔΑΠ.

Άρκρο 19ο: Ρροςφορζσ
1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ φζρει τισ ενδείξεισ που
αναφζρονται ςτο άρκρο 14 τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ. τον κυρίωσ φάκελο προςφοράσ
τοποκετοφνται όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ δικαιολογθτικά
και ςτοιχεία. Σα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο άρκρο 17 τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ,
τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ
«Δικαιολογθτικά».
2. Σα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται - επί ποινι απορρίψεωσ - ςε χωριςτό
ςφραγιςμζνο φάκελο, δθλαδι κλειςμζνο με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να καταςτεί
τοφτο αντιλθπτό, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά».
3. Οι φάκελοι των δικαιολογθτικϊν και οικονομικισ προςφοράσ φζρουν τισ ενδείξεισ του κυρίωσ
φακζλου που αναφζρονται ςτο άρκρο 14 τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ.
4. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ και διορκϊςεισ. Εάν
υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. - Αριθμός Προκήρυξης 539/2018

15

κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, θ δε Επιτροπι Διεξαγωγισ
Δθμοπραςιϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Η
προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ςε αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά
τθν κρίςθ τθσ ΕΔΔΑΠ.
5. Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ ΕΔΔΑΠ.

Άρκρο 20ο: Ρεριεχόμενα Φακζλου Οικονομικισ Ρροςφοράσ
Η Οικονομικι Προςφορά κα αναγράφεται ςτο ειδικό για το ςκοπό αυτό ζντυπο με τίτλο «ΕΝΣΤΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» που περιλαμβάνεται ςτο Παράρτθμα τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ.
Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ κα αναγράφονται με ακρίβεια τρίτου δεκαδικοφ ψθφίου και κα πρζπει να
αναγράφονται αρικμθτικά και ολογράφωσ και ςε περίπτωςθ που υπάρχει διαφορά κα λαμβάνονται
υπόψθ οι τιμζσ που αναφζρονται ολογράφωσ. Παράλειψθ τθσ ολογράφου γραφισ κακιςτά τθν
προςφορά απαράδεκτθ.
Όλα τα ςτοιχεία τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα είναι, είτε ςυμπλθρωμζνα με το χζρι, είτε με
γραφομθχανι, είτε με Η/Τ, ευανάγνωςτα. Προςφορά που δεν πλθροί αυτόν τον όρο κρίνεται
απαράδεκτθ.
Η Οικονομικι Προςφορά κα είναι επί ποινι αποκλειςμοφ υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο
εκπρόςωπο του διαγωνιηομζνου.
Προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ θ άλλουσ όρουσ, απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
Η κατάκεςθ προςφοράσ είναι υποχρεωτικι για όλα τα δθμοπρατοφμενα υλικά, και μεμονωμζνεσ
προςφορζσ για επιμζρουσ υλικά δεν γίνονται αποδεκτζσ

Άρκρο 21ο: Διαδικαςία Δθμοπραςίασ
Η ΕΔΔΑΠ – ςε δθμόςια ςυνεδρίαςι τθσ - προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ δθμοπραςίασ τθν θμερομθνία
και ϊρα που ορίηεται ςτο ςθμείο 2 του άρκρου 9 τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ.
Προςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν ΕΔΔΑΠ μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ, δεν
αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτθ Γραμματεία τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ για επιςτροφι, ωσ
εκπρόκεςμεσ.
Σα ςτάδια που κα ακολουκθκοφν για τθν ανάδειξθ του αναδόχου, είναι τα εξισ:

1. Αποςφράγιςθ Φακζλων Ρροςφοράσ και ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν των διαγωνιηομζνων (αϋ
ςτάδιο)
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Η ΕΔΔΑΠ παραλαμβάνει τουσ ΦΠ, τουσ αποςφραγίηει και αρικμεί με τθ ςειρά επίδοςθσ τουσ δφο
εςωτερικοφσ φακζλουσ με τον ίδιο αρικμό για κάκε φάκελο.
τθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι αποςφραγίηει τουσ φακζλουσ Δικαιολογθτικϊν των διαγωνιηομζνων, ενϊ
ορίηεται μζλοσ τθσ το οποίο μονογράφει όλεσ τισ ςελίδεσ των δικαιολογθτικϊν. Κατόπιν, καταγράφει
ςε πρακτικό τα ςτοιχεία αυτϊν που υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και των δικαιολογθτικϊν που
υπζβαλαν. Ακολοφκωσ, εξετάηει τα ςτοιχεία των φακζλων αυτϊν, αποκλείοντασ από τθν περαιτζρω
διαδικαςία, εκείνουσ οι οποίοι δεν ζχουν υποβάλει όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία του φακζλου, όπωσ
ηθτοφνται ςτο άρκρο 17 τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ.

2. Αποςφράγιςθ των φακζλων Οικονομικισ Ρροςφοράσ (βϋ ςτάδιο)
Η αποςφράγιςθ των Οικονομικϊν Προςφορϊν των διαγωνιηομζνων γίνεται ςτθ ςυνζχεια, ενϊ
ορίηεται μζλοσ τθσ το οποίο τθ μονογράφει. Κατά τθν αποςφράγιςθ, θ ΕΔΔΑΠ εξετάηει τισ
Οικονομικζσ Προςφορζσ των διαγωνιηομζνων και ςτθ ςυνζχεια τισ πινακοποιεί. Οι διαγωνιηόμενοι
που υποβάλουν Οικονομικι Προςφορά υπό όρουσ ι αόριςτθ ι μθ αντιςτοιχοφςα ςτα ςτοιχεία τθσ
Προκιρυξθσ, κα αποκλείονται.

3. Ρροφορικι δθμοπραςία (γϋ ςτάδιο)
Με το πζρασ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν, κα διεξαχκεί προφορικι
δθμοπραςία με τιμι εκκίνθςθσ (Τ) για τα προσ πϊλθςθ υλικά τθσ μεγαλφτερθσ οικονομικισ
προςφοράσ.
Κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ, θ ΕΔΔΑΠ κα ανακοινϊνει τισ αρχικά υποβλθκείςεσ
οικονομικζσ προςφορζσ των διαγωνιηομζνων και κα ςυνεχιςτεί θ δθμοπραςία διά προφορικϊν
προςφορϊν μζχρι αναδείξεωσ του τελευταίου πλειοδότθ.
Οι προςφορζσ των ςυμμετεχόντων αναγράφονται ςτο πρακτικό κατά ςειρά εκφϊνθςθσ τθσ
επωνυμίασ κάκε ενόσ.
Κάκε προςφορά κα είναι υποχρεωτικι για τον πλειοδότθ και θ υποχρζωςθ αυτι μεταβαίνει
αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ ακόλουκουσ και επιβαρφνει τον τελευταίο.
Οι προφορικζσ προςφορζσ αναφζρονται επί ποςοςτοφ τθσ τιμισ εκκίνθςθσ (Τ).
Κάκε προςφορά κα είναι μεγαλφτερθ τθσ προθγοφμενθσ τουλάχιςτον 2% τθσ προθγοφμενθσ
προςφοράσ.
Αν δεν υπάρξουν προφορικζσ προςφορζσ μζχρι το τζλοσ τθσ προφορικισ δθμοπραςίασ, θ
κατάςταςθ κλείνει με τισ καταχωρθμζνεσ γραπτζσ προςφορζσ και υπογράφεται από τθν ΕΔΔΑΠ.
Ακολοφκωσ ανακθρφςςεται πλειοδότθσ αυτόσ (από όςουσ ζγιναν δεκτζσ οι προςφορζσ τουσ) που
ζδωςε τθ μεγαλφτερθ τιμι (Τ).
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Μετά τθ λιξθ τθσ δθμοπραςίασ τα πρακτικά υπογράφονται από τθν ΕΔΔΑΠ και από τον τελευταίο
πλειοδότθ.

Άρκρο 22ο: Επανάλθψθ Δθμοπραςίασ
1. Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται εάν δεν υποβλθκεί καμία προςφορά ι υποβλθκοφν μθ
κανονικζσ προςφορζσ που απορριφκοφν από τθν ΕΔΔΑΠ.
2. Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ
ΑΕ όταν: α) το αποτζλεςμα αυτισ δεν εγκρικεί από το Δ.. λόγω αςυμφόρου του επιτευχκζντοσ
αποτελζςματοσ ι ςφάλματοσ κατά τθ διενζργεια τθσ δθμοπραςίασ, β) μετά τθν κατακφρωςθ τθσ
δθμοπραςίασ ο τελευταίοσ πλειοδότθσ αρνθκεί να υπογράψει τα πρακτικά, ωσ και όταν μετά τθν
κοινοποίθςθ εισ τον τελευταίο πλειοδότθ τθσ εγκριτικισ επί του αποτελζςματοσ τθσ
δθμοπραςίασ αποφάςεωσ του Δ δεν προςζλκει αυτόσ εμπροκζςμωσ για τθν υπογραφι τθσ
ςυμβάςεωσ.
3. τθν περίπτωςθ β) του ςθμείου 2 του παρόντοσ άρκρου, θ δθμοπραςία, επαναλαμβάνεται εισ
βάροσ του τελευταίου πλειοδότθ, ωσ ελάχιςτο δε όριο προςφοράσ ορίηεται το επ’ ονόματι αυτοφ
κατακυρωκζν ποςόν, δυνάμενο να μειωκεί με απόφαςθ του Δ. τθν περίπτωςθ αυτι
καταπίπτει υπζρ τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ και θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του τελευταίου πλειοδότθ.
4. Οι επαναλθπτικζσ δθμοπραςίεσ γνωςτοποιοφνται με περιλθπτικι Προκιρυξθ αναφερομζνθ
ςτουσ όρουσ τθσ πρϊτθσ Προκθρφξεωσ και δθμοςιευομζνθ, ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ
παροφςασ Προκιρυξθσ, πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ προ τθσ θμζρασ τθσ διενεργείασ τθσ
δθμοπραςίασ.
Η ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ δε δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ και δικαιοφται να τθν ανακζςει
ι όχι και να ματαιϊςει, να αναβάλλει ι να επαναλάβει τθ ςχετικι διαδικαςία, χωρίσ υποχρζωςθ για
καταβολι αμοιβισ ι αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ υποψθφίουσ. Επίςθσ, οι υποψιφιοι δε
δικαιοφνται αποηθμίωςθσ για δαπάνεσ ςχετικά με τθ ςφνταξθ και υποβολι των ςτοιχείων που
αναφζρονται ςτθν παροφςα, των Φακζλων Προςφοράσ κ.λπ.

Άρκρο 23ο: Ανακοίνωςθ Ανάκεςθσ
1. το τελευταίο πλειοδότθ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ, αποςτζλλεται
ςχετικι ανακοίνωςθ που περιλαμβάνει τα παρακάτω ςτοιχεία:
α. Σθν τιμι που προςζφερε.
γ. Σο ςχζδιο ςφμβαςθσ που ζχει επιςυναφκεί ςτθν παροφςα Προκιρυξθ.
δ. Σθν προκεςμία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
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2. Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται όπωσ εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθσ κοινοποιιςεωσ –
με αποδεικτικό παραλαβισ - τθσ ανωτζρω ανακοίνωςθσ, να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ
ςυμβάςεωσ, προςκομίηοντασ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο
24 τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ, άλλωσ θ κατατεκείςα εγγφθςθ ςυμμετοχισ του καταπίπτει υπζρ
τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι ενζργεια, ενεργείται δε αναπλειςτθριαςμόσ
εισ βάροσ του, ενεχομζνου αυτοφ για τθν επί ζλαττον διαφορά του αποτελζςματοσ τθσ
δθμοπραςίασ από τθν προθγουμζνθ αυτισ.
3. Με τθν ανακοίνωςθ, θ ςφμβαςθ κεωρείται ωσ ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ που
ακολουκεί ζχει αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα.
4. Εάν θ ανάκεςθ γίνεται ςε αλλοδαπό προςφζροντα, θ ανακοίνωςθ απευκφνεται ςτον εκπρόςωπό
του ςτθν Ελλάδα, εάν υπάρχει, ςε αντίκετθ περίπτωςθ αποςτζλλεται ςχετικι τθλεομοιοτυπία
ςτον αλλοδαπό προςφζροντα.

Άρκρο 24ο: Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ
1. Πριν από τθν υπογραφι ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ από τον Ανάδοχο είναι απαραίτθτθ
θ προςκόμιςθ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ποςοφ ίςου με:


το 50% του ςυμβατικοφ ποςοφ όςον αφορά τισ αποκθκευμζνεσ ποςότθτεσ μικτϊν
ανακυκλϊςιμων υλικϊν (ιτοι 500tn * τιμι προςφοράσ €/tn * 50%) με διάρκεια ιςχφοσ
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι και 31/08/2018



το 15% επί του ςυμβατικοφ ποςοφ που αφορά τισ παραγόμενεσ ποςότθτεσ μικτϊν
ανακυκλϊςιμων υλικϊν (ιτοι παραγόμενοι τόνοι * τιμι προςφοράσ €/tn * 15%) με
διάρκεια ιςχφοσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι και 31/12/2018

2.

Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν
νόμιμα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχουν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα το δικαίωμα
αυτό. Σα αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι, κα
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, διαφορετικά κα απορρίπτονται.
ε περίπτωςθ διαφωνίασ ςτθ μετάφραςθ, κα επικρατεί θ ελλθνικι διατφπωςθ.

Άρκρο 25ο: Σφμβαςθ
1. Μετά τθν ανακοίνωςθ ανάκεςθσ, υπογράφεται και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ θ ςφμβαςθ,
το κείμενο τθσ οποίασ επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα Προκιρυξθ. Η Τπθρεςία ςυμπλθρϊνει ςτο
κείμενο τθσ ςφμβαςθσ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του προςφζροντα με τθν οποία ςυμμετείχε
αυτόσ ςτθ δθμοπραςία και θ οποία προςφορά ζγινε αποδεκτι με τθν κατακφρωςθ του
διαγωνιςμοφ ςε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδιποτε διαπραγμάτευςθ ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ που
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επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα Προκιρυξθ, οφτε κακ’ οποιονδιποτε τρόπο τροποποίθςθ ι
ςυμπλιρωςθ τθσ προςφοράσ του αναδόχου.
2. Σο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ
προςφορά, Προκιρυξθ και απόφαςθ ανάκεςθσ, εκτόσ κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν.

Άρκρο 26ο: Τρόποσ Ρλθρωμισ
1. Η ζκδοςθ τιμολογίων πϊλθςθσ από τθ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ, κα γίνεται με το πζρασ παραλαβισ των
υλικϊν από τον ανάδοχο ςυνικωσ μθνιαίωσ με βάςθ πάντα τα δελτία αποςτολισ των υλικϊν
που κα ζχει παραλάβει.
2. Η εξόφλθςθ των τιμολογίων πϊλθςθσ κα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο, εντόσ οκτϊ (8)
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τουσ με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό που κα του υποδείξει θ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ.
3. Οποιανδιποτε κακυςτζρθςθ κατάκεςθσ - εκτόσ δικαιολογθμζνων περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ –
κακιςτά τον ανάδοχο ζκπτωτο όπωσ ορίηει το άρκρο 28 τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ και παρζχει
το δικαίωμα ςτθ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ τθν πϊλθςθ των υλικϊν κατά βοφλθςθ, χωρίσ ο ανάδοχοσ να
δικαιοφται οποιαδιποτε αμοιβι ι αποηθμίωςθ εξ αυτοφ του λόγου.
4. ε κάκε περίπτωςθ το ανεξόφλθτο χρεωςτικό υπόλοιπο του αναδόχου προσ τθν Επιχείρθςθ δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, όπωσ αυτό ορίηεται
ςτο άρκρο 24 τθσ παροφςθσ. Εφόςον ςυμβεί αυτό παφουν αμζςωσ οι φορτϊςεισ ανακυκλϊςιμου
υλικοφ από τθν Επιχείρθςθ προσ τον ανάδοχο.

Άρκρο 27ο: Υποχρζωςθ Αναδόχου – Διαδικαςία Διάκεςθσ Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν
Η ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ κατόπιν ςφμβαςθσ που ζχει υπογράψει από το 2008 με τθν Ελλθνικι Εταιρία
Αξιοποίθςθσ Ανακφκλωςθσ Α.Ε. (ΕΕΑΑ ΑΕ), ζχει αποδεχτεί τθν διαδικαςία που ιςχφει αναφορικά με
τα ανακυκλϊςιμα υλικά των κζντρων διαλογισ που προωκοφνται ςτθν δευτερογενι αγορά που
ορίηει ότι:
Η ενδεδειγμζνθ διαδικαςία είναι θ διάκεςθ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςε ανακυκλωτι (εγχϊριο ι
του εξωτερικοφ).
τθν περίπτωςθ που τα υλικά του ΚΔΑΤ προωκοφνται ςε ζμπορο, κα πρζπει να διαςφαλίηεται ότι
ςτθν αλυςίδα αξιοποίθςθσ των υλικϊν τα υλικά αυτά κα διατεκοφν ςε ανακυκλωτι (εγχϊριο ι του
εξωτερικοφ) αλλά όχι πάλι ςε ζμπορο.
ε περίπτωςθ που πουλθκοφν τελικά υλικά προσ εμπόρουσ θ ΕΕΑΑ ηθτά από αυτοφσ κάκε τρίμθνο
παραςτατικά αξιοποίθςθσ των υλικϊν. Εάν ο ζμποροσ δεν ανταποκρικεί ι τα παραςτατικά
αξιοποίθςθσ δεν επαρκοφν δθλαδι:
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1. δεν καλφπτουν τισ ποςότθτεσ που προωκικθκαν από τα ΚΔΑΤ ςτο ςυγκεκριμζνο ζμπορο ι
2. δεν αποδεικνφεται θ εξαγωγι (βάςει παραςτατικϊν που ορίςτθκαν από το ΤΠΕΚΑ) ι
3. ζχει πραγματοποιθκεί μεταπϊλθςθ ςε νζο αποδζκτθ, ο οποίοσ δεν είναι ανακυκλωτισ (εγχϊριοσ
ι του εξωτερικοφ),
τότε θ ΕΕΑΑ διατθρεί το δικαίωμα, από τθν ςτιγμι εκείνθ, να μθν πιςτοποιεί τισ ποςότθτεσ που
προωκοφνται από τα ΚΔΑΤ ςτο ςυγκεκριμζνο ζμπορο (κατόπιν ενθμζρωςθσ των ςυνεργατϊν ςτα
ΚΔΑΤ).
Εφόςον θ ΕΕΑΑ προβεί ςε μθ πιςτοποίθςθ των ποςοτιτων που προζρχονται από το ΚΔΑΤ λόγω του
αναδόχου και από τθν θμερομθνία ενθμζρωςθσ προσ τθν ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ αυτομάτωσ παφουν και οι
φορτϊςεισ ανακυκλϊςιμου υλικοφ από τθν Επιχείρθςθ προσ τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχοσ οφείλει εντόσ 10 θμερϊν να αποκαταςτιςει τθν διαδικαςία διάκεςθσ των
ανακυκλϊςιμων υλικϊν που προζρχονται από το ΚΔΑΤ και να κρικεί ξανά επαρκείσ από τθν ΕΕΑΑ
Α.Ε.
ε διαφορετικι περίπτωςθ κακίςταται ο ανάδοχοσ ζκπτωτοσ όπωσ ορίηει το άρκρο 28 τθσ παροφςασ
Προκιρυξθσ και παρζχει το δικαίωμα ςτθ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ τθν πϊλθςθ των υλικϊν κατά βοφλθςθ, χωρίσ
ο ανάδοχοσ να δικαιοφται οποιαδιποτε αμοιβι ι αποηθμίωςθ εξ αυτοφ του λόγου.

Άρκρο 28ο: Κιρυξθ Ζκπτωτου του Αναδόχου
1. Ο ανάδοχοσ που δεν προςζρχεται μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε για να υπογράψει τθν
ςχετικι ςφμβαςθ ι αρνθκεί να τθν υπογράψει, ι δεν καταβάλει τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ
εκτζλεςθσ του άρκρου 24 τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από
τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν.
2. Ο ανάδοχοσ που δεν προςζλκει ςτισ προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ από το άρκρο 26 τθσ
παροφςασ ςτθν κατάκεςθ πλθρωμισ των τιμολογίων πϊλθςθσ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει
από αυτιν.
3. Ο ανάδοχοσ που κα αρνθκεί τθν παραλαβι ανακυκλϊςιμου υλικοφ μετά το πζρασ 10 θμερϊν
από τθν ζγγραφθ ενθμζρωςθ του από τθν ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από
τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν.
4. ε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τθν διαδικαςία διάκεςθσ τθσ ΕΕΑΑ Α.Ε. για τα ανακυκλϊςιμα
υλικά που προζρχονται από το ΚΔΑΤ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρου 27 τθσ παροφςασ
Προκιρυξθσ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομά του
και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν.
5. Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι τθ ςφμβαςθ όταν:
α). Η ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε με ευκφνθ τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ.
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β) υντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
6. Κάκε άμεςθ ι ζμμεςθ προκαλοφμενθ ηθμία τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ, κακϊσ και θ τυχόν προκφπτουςα
διαφορά τιμισ από τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςε άλλο προςφζροντα, καταλογίηεται ςε βάροσ
του εκπτϊτου αναδόχου.

Άρκρο 29ο: Ανωτζρα Βία
Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία, υποχρεοφται, μζςα ςε πζντε (05) εργάςιμεσ θμζρεσ από
τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά
και να προςκομίςει ςτθ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΥΙΔΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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ΡΑΑΤΗΜΑ Α ΡΟΚΗΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ
ιμερα, ………………… 2018, ςτθν Κοηάνθ μεταξφ:

1) τθσ «Ανϊνυμθσ εταιρείασ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων Δυτικισ Μακεδονίασ», που εδρεφει ςτθν
Κοηάνθ (6ο χλμ. Κοηάνθσ-Πτολεμαΐδασ), με Α.Φ.Μ. 094378229, Δ.Ο.Τ. Κοηάνθσ και εκπροςωπείται
νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικθτικοφ υμβουλίου αυτισ κ. Δθμιτριο Λαμπρόπουλο, (ςτο εξισ
«Επιχείρθςθ») και

2)

τθσ

εταιρίασ

«………………………………...»

που

εδρεφει

ςτον

Διμο

………,

(………

…………………………………………..), με Α.Φ.Μ. ……………, Δ.Ο.Τ. ……………. νομίμωσ εκπροςωποφμενθσ για
τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τ… κ. ……………………. (ςτο εξισ ο «υνεργάτθσ» και από κοινοφ με
τθν «Επιχείρθςθ» τα «Μζρθ»),

ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαίωσ αποδεκτά τα κάτωκι :

Ρροοίμιο
Η Επιχείρθςθ διαχειρίηεται ςτθ κζςθ «Νότιο Πεδίο ΛΚΔΜ, κζντρο διαλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν
(εφεξισ κα καλείται «ΚΔΑΤ») το οποίο λειτουργεί. Η μονάδα αυτι είναι πλιρωσ αδειοδοτθμζνθ και
διαχειρίηεται τα ανακυκλϊςιμα ςτερεά απόβλθτα τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ.
Ο

υνεργάτθσ

αςχολείται

με

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….

Διακζτει

τθν

με

αρικμ.

(………………………………………………………………....................)

πρωτ.

…………………….
Άδεια

……………………………………………………………...

Άρκρο 1ο: Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ
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Σο αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ πϊλθςθ μικτϊν ανακυκλϊςιμων πλαςτικϊν
ςυςκευαςιϊν, οι οποίεσ προζρχονται από το πρόγραμμα ανακφκλωςθσ τθσ Επιχείρθςθσ.
υγκεκριμζνα, τα υλικά αυτά ςυγκεντρϊνονται ςε ειδικοφσ κάδουσ ςυλλογισ που ζχει εγκαταςτιςει
θ Επιχείρθςθ ςε χϊρουσ των Ο.Σ.Α. ςτθ Δυτικι Μακεδονία και ςτθν ςυνζχεια μεταφζρονται με
ειδικά οχιματα ςτο κζντρο διαλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν, όπου γίνεται απομάκρυνςθ των ξζνων
αντικειμζνων, μζςω χειροδιαλογισ και μθχανικισ διαλογισ (μαγνιτθσ για τα ςιδθροφχα μζταλλα).
Κατόπιν, τα υλικά ςυμπιζηονται, δεματοποιοφνται και αποκθκεφονται.
Με τθν παροφςα ςυμφωνείται μεταξφ των Μερϊν, ότι θ Επιχείρθςθ κα πωλεί και κα παραδίδει
ςτον υνεργάτθ τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είδθ ανακυκλϊςιμων
υλικϊν (εφεξισ κα καλείται «Τλικό Ανακφκλωςθσ») που διαχειρίηεται ςτα πλαίςια τθσ
δραςτθριότθτάσ τθσ, ζναντι του τιμιματοσ που ορίηεται ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.

Άρκρο 2ο: Υλικό Ανακφκλωςθσ
Η παροφςα ςφμβαςθ αφορά όλεσ τισ ποςότθτεσ Μικτϊν Ανακυκλϊςιμων Πλαςτικϊν υςκευαςιϊν
που κα ςυγκεντρϊςει θ Επιχείρθςθ για το χρονικό διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ παροφςθσ ζωσ
και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2018 και οι οποίεσ κα παραδίδονται κατόπιν ςυνεννόθςθσ ςτον υνεργάτθ.
Οι ςυνολικζσ ποςότθτεσ του Τλικοφ Ανακφκλωςθσ για το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα, είναι κατ’
εκτίμθςθ οι εξισ :
Ανακυκλϊςιμο Υλικό
Μικτζσ

Ανακυκλϊςιμεσ

Ροςότθτα (ςε τόνουσ)
Πλαςτικζσ

500

Πλαςτικζσ

360

υςκευαςίεσ Αποκθκευμζνεσ
Μικτζσ

Ανακυκλϊςιμεσ

υςκευαςίεσ Παραγόμενεσ
ΣΥΝΟΛΟ:

860

Άρκρο 3ο: Ραράδοςθ – Ραραλαβι Υλικοφ Ανακφκλωςθσ
1.

Οι ποςότθτεσ των υλικϊν προσ ανακφκλωςθ που κα παραδίδονται από τθ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ, κα
ηυγίηονται και κα πωλοφνται με βάςθ το ωφζλιμο φορτίο των οχθμάτων μεταφοράσ.

2.

Σο προσ πϊλθςθ υλικό κα παραδίδεται ςτον ανάδοχο από το Κζντρο Διαλογισ
Ανακυκλϊςιμων Τλικϊν (ΚΔΑΤ) που βρίςκεται μζςα ςτο χϊρο των Κεντρικϊν Εγκαταςτάςεων
Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ (ΚΕΟΔ) οι οποίεσ είναι χωροκετθμζνεσ ςτο Νότιο Πεδίο του
Λιγνιτικοφ Κζντρου Δυτικισ Μακεδονίασ.
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3.

Η φόρτωςθ των υλικϊν ςτα οχιματα μεταφοράσ, κα γίνεται με μζςα τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ και
ςυγκεκριμζνα με περονοφόρο όχθμα, κακθμερινά (Δευτζρα-Παραςκευι) και ϊρεσ 8:00 πμ –
14:00 μμ.

4.

Η παραλαβι προσ διάκεςθ υπολείμματοσ ςτο ΧΤΣΑ ΔΜ του μθ ανακυκλϊςιμου
υπολείμματοσ (περίπου 17,00% επί των ποςοτιτων που παραδίδονται ςτον Ανάδοχο) κα
γίνεται ατελϊσ. Η μεταφορά του υπολείμματοσ ςτο ΧΤΣΑ των ΚΕΟΔ κα γίνεται με υποχρζωςθ
του αναδόχου.

5.

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικά του μζςα να μεταφζρει τα προσ πϊλθςθ υλικά ςτισ
εγκαταςτάςεισ του.

6.

Η μίςκωςθ φορτθγοφ για τθ μεταφορά των δεμάτων από τισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ
ΑΕ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου κα γίνεται με δικι του ευκφνθ

7.

Η τελικι διάκεςθ των πλαςτικϊν υλικϊν είτε απευκείασ είτε μετά από διαλογι κα γίνεται
με ευκφνθ του αναδόχου.

8.

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παραλαμβάνει το μικτό πλαςτικό που κα
παραχκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ςτο τζλοσ εκάςτου μινα με τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ. Η φόρτωςθ των υλικϊν κα πρζπει να ξεκινιςει το αργότερο μζςα ςε δζκα (10)
εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

9.

Οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ παραλαβισ – εκτόσ δικαιολογθμζνων περιπτϊςεων ανωτζρασ
βίασ - του προσ πϊλθςθ υλικοφ από τον ανάδοχο, κα παρζχει το δικαίωμα ςτθ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ να
το πουλιςει κατά βοφλθςθ, χωρίσ ο ανάδοχοσ να δικαιοφται οποιαδιποτε αμοιβι ι
αποηθμίωςθ εξ αυτοφ του λόγου.

10.

Σο προσ πϊλθςθ πλαςτικό, κα ηυγίηεται ςτισ ΚΕΟΔ τθσ ΔΙΑΔΤΜΑ ΑΕ πριν τθν μεταφορά του
ςτισ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου με δικά του οχιματα, τα οποία κα πρζπει να διακζτουν
προςτατευτικό κάλυμμα για τθ μθ διαςπορά του ςτο περιβάλλον.

11.

Αμζςωσ μετά τθ ηφγιςθ κα εκδίδεται ςχετικό ηυγολόγιο και δελτίο αποςτολισ ςε τρία
αντίτυπα.

12.

Οι φορτϊςεισ του πλαςτικοφ κα γίνονται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον ανάδοχο ϊςτε να
ςυντονίηονται από κοινοφ τόςο ο αρικμόσ των θμεριςιων δρομολογίων όςο και τα υλικά
φόρτωςθσ.

13.

Κάκε όχθμα που κα φορτϊνεται κα περιλαμβάνει ζνα ι και περιςςότερα υλικά και κα
αποχωρεί από τισ εγκαταςτάςεισ με πλιρεσ φορτίο.

14.

Όςον αφορά το ποςοςτό υγραςίασ που ενδεχομζνωσ κα υπάρχει ςτο εκάςτοτε φορτίο, κα
πρζπει κατόπιν αποδεικτικϊν ςτοιχείων από πλευράσ μασ, να αφαιρείται από το τονάη που
παρελιφκθ το αντίςτοιχο ποςοςτό υγραςίασ.
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15.

Όςον αφορά το ποςοςτό ξζνων υλϊν που ενδεχομζνωσ κα υπάρχουν ςτο εκάςτοτε φορτίο,
κα πρζπει κατόπιν αποδεικτικϊν ςτοιχείων από πλευράσ μασ, να αφαιρείται από το τονάη που
παρελιφκθ το αντίςτοιχο ποςοςτό ξζνων υλϊν.

16.

ε κάκε περίπτωςθ το ςφνολο του ποςοςτοφ υγραςίασ και ξζνων υλϊν δεν μπορεί να
ξεπερνά το 10% ζκαςτου φορτίου.

17.

ε περίπτωςθ που παρατθρθκοφν ηυγιςτικζσ διαφορζσ κατόπιν τθσ δικισ ςασ ηφγιςθσ και
του τελικοφ αποδζκτθ, τότε κα πρζπει να προχωράμε ςε επίλυςθ του κζματοσ κατόπιν
επικοινωνίασ και πικανόν προβαίνοντασ ςε τρίτθ ηφγιςθ όπου κρικεί ςκόπιμο.

18.

ε κάκε περίπτωςθ οι ηυγιςτικζσ διαφορζσ δεν μποροφν να ξεπερνοφν το 2% ζκαςτου
φορτίου.

Άρκρο 4ο: Τίμθμα - Αναπροςαρμογι Τιμιματοσ
Μεταξφ των Μερϊν ςυμφωνοφνται οι ακόλουκεσ τιμζσ αγοράσ ανά, ςφμφωνα και με τθν από
………………… οικονομικι προςφορά του υνεργάτθ:

Ανακυκλϊςιμο Υλικό
Μικτζσ

Ανακυκλϊςιμεσ

Τιμι αγοράσ (€/tn)
Πλαςτικζσ

υςκευαςίεσ Αποκθκευμζνεσ
Μικτζσ

Ανακυκλϊςιμεσ

Πλαςτικζσ

υςκευαςίεσ Παραγόμενεσ
ΣΥΝΟΛΟ:

Σα Μζρθ ςυμφωνοφν ότι οι τιμζσ παραμζνουν ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ.
Περαιτζρω, ο υνεργάτθσ παραιτείται από το δικαίωμα επίκλθςθσ του 388 ΑΚ για τθν περίπτωςθ
που θ αντιπαροχι τθσ καταςτεί υπζρμετρθ λόγω δραματικισ μείωςθσ των τιμϊν.
ε περίπτωςθ παράβαςθσ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ του υνεργάτθ, θ Επιχείρθςθ δικαιοφται να
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ και να αξιϊςει από το υνεργάτθ τθν καταβολι του ποςοφ που κα
αποκόμιηε (θ Επιχείρθςθ) από τθν πϊλθςθ του Τλικοφ Ανακφκλωςθσ ςτισ ανωτζρω ςυμφωνθκείςεσ
τιμζσ για όλο το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, ωσ ποινικι ριτρα και αναπόδεικτθ
αποηθμίωςθ, θ οποία ςυμφωνείται δια του παρόντοσ ωσ δίκαιθ και εφλογθ.
Η κατάπτωςθ τθσ ποινικισ ριτρασ δεν αποκλείει τθν αξίωςθ για ανόρκωςθ κάκε περαιτζρω κετικισ
και αποκετικισ ηθμίασ τθσ Επιχείρθςθσ.
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Άρκρο 5ο: Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ο υνεργάτθσ προςκόμιςε τθν υπ’ αρ. ………………-2018
Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, τθσ ………. Σράπεηασ ποςοφ ……………… € και χρονικισ
διάρκειασ τουλάχιςτον ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2018.

Άρκρο 6ο: Τρόποσ Ρλθρωμισ
1. Η ζκδοςθ τιμολογίων πϊλθςθσ από τθ Επιχείρθςθ, κα γίνεται με το πζρασ παραλαβισ των
υλικϊν από τον ςυνεργάτθ μθνιαίωσ με βάςθ τα δελτία αποςτολισ των υλικϊν που κα ζχει
παραλάβει.
2. Η εξόφλθςθ των τιμολογίων πϊλθςθσ κα πραγματοποιείται από τον ςυνεργάτθ, εντόσ οκτϊ (8)
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τουσ με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό που κα του υποδείξει θ Επιχείρθςθ.
3. Οποιανδιποτε κακυςτζρθςθ κατάκεςθσ - εκτόσ δικαιολογθμζνων περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ –
κακιςτά τον ςυνεργάτθ ζκπτωτο όπωσ ορίηει το άρκρο 28 τθσ 539/2018 Προκιρυξθσ και παρζχει
το δικαίωμα ςτθ Επιχείρθςθ τθν πϊλθςθ των υλικϊν κατά βοφλθςθ, χωρίσ ο υνεργάτθσ να
δικαιοφται οποιαδιποτε αμοιβι ι αποηθμίωςθ εξ αυτοφ του λόγου.
4. ε κάκε περίπτωςθ το ανεξόφλθτο χρεωςτικό υπόλοιπο του υνεργάτθ προσ τθν Επιχείρθςθ δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ποςό τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ, όπωσ αυτό ορίηεται
ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςθσ. Εφόςον ςυμβεί αυτό παφουν αμζςωσ οι φορτϊςεισ ανακυκλϊςιμου
υλικοφ από τθν Επιχείρθςθ προσ τον υνεργάτθ.

Άρκρο 7ο: Αποκλειςτικότθτα
1. υμφωνείται ρθτά, ότι ο υνεργάτθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο μόνοσ
και αποκλειςτικόσ αγοραςτισ όλων των Τλικϊν Ανακφκλωςθσ του άρκρου 2 τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, που παράγονται από το ΚΔΑΤ τθσ Επιχείρθςθσ, με τθν επιφφλαξθ του ςθμείου 6 του
άρκρου 3 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
2. ε περίπτωςθ που θ Επιχείρθςθ παραβιάςει τον ςφμφωνα με τα ανωτζρω όρο τθσ
αποκλειςτικότθτασ εισ βάροσ του ςυνεργάτθ, υποχρεοφται τότε να αποκαταςτιςει κάκε κετικι
και αποκετικι ηθμιά που τυχόν υποςτεί ο υνεργάτθσ εξαιτίασ τθσ παραβίαςθσ αυτισ.

Άρκρο 8ο: Διάρκεια
1. Ωσ χρόνοσ διάρκειασ τθσ παροφςασ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ
παροφςασ ζωσ 31/12/2018.
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2. Μετά τθν πάροδο τθσ παραπάνω περιόδου, θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατόν να
ανανεωκεί μετά τθν ζγγραφθ ςυμφωνία των δφο Μερϊν.

Άρκρο 9ο: Λοιποί Προι
1. Η Επιχείρθςθ υποχρεοφται να διευκολφνει τα οχιματα του υνεργάτθ κατά τθν άφιξθ τουσ ςτισ
εγκαταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ τθσ για τθν παράδοςθ του Τλικοφ Ανακφκλωςθσ.
2. Σα ςυμβαλλόμενα Μζρθ υποχρεοφνται να εκπλθρϊνουν τισ πάςθσ φφςεωσ υποχρεϊςεισ τουσ
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ ςυμφωνίεσ αυτισ
και με βάςθ τθν καλι πίςτθ και τα ςυναλλακτικά ικθ.
3. Η μθ ενάςκθςθ των δικαιωμάτων τουσ που απορρζουν από τθν παροφςα ςφμβαςθ από
οποιοδιποτε από τα Μζρθ, δεν ςυνεπάγεται παραίτθςθ από τα δικαιϊματα αυτά ι από τθν
ενάςκθςθ τουσ.
4. Όλεσ οι γνωςτοποιιςεισ, αιτιςεισ, κ.λπ. μεταξφ των Μερϊν κα γίνονται εγγράφωσ και κα
αποςτζλλονται ςτισ διευκφνςεισ που προςδιορίηονται ςτθν αρχι του παρόντοσ. Οποιαδιποτε
αλλαγι διεφκυνςθσ κα κοινοποιείται εγγράφωσ.
5. Όλοι οι όροι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ουςιϊδεισ. ε περίπτωςθ που οποιοδιποτε εκ των
Μερϊν διαπιςτϊςει παράβαςθ ουςιϊδουσ όρου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ από το ζτερο Μζροσ,
ειδοποιεί εγγράφωσ το παραβαίνον μζροσ τάςςοντασ ςε αυτό προκεςμία δζκα (10) θμερϊν για
επανόρκωςθ τθσ αντιςυμβατικισ ςυμπεριφοράσ του, άλλωσ θ ςφμβαςθ λφεται αυτομάτωσ και
αηθμίωσ για το μθ παραβαίνον μζροσ, υποχρεωμζνου περαιτζρω του υπαίτιου Μζρουσ να
αποκαταςτιςει κάκε κετικι και αποκετικι ηθμιά που τυχόν κα υποςτεί τα αναίτιο Μζροσ από
τθν εξ υπαιτιότθτασ του πρόωρθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ.
6. Κάκε τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα αποδεικνφεται αποκλειςτικά και μόνον
εγγράφωσ, αποκλειομζνου ρθτϊσ κάκε άλλου αποδεικτικοφ μζςου.
7. Συχόν ακυρότθτα κάποιου ι κάποιων από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δεν επιφζρει
ακυρότθτα και των υπολοίπων όρων αυτοφ.
8. Εφόςον ο υνεργάτθσ αρνθκεί τθν παραλαβι ανακυκλϊςιμου υλικοφ μετά το πζρασ 10 θμερϊν
από τθν ζγγραφθ ενθμζρωςθ του από τθν Επιχείρθςθ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από
τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν.
9. ε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του ςυνεργάτθ με τθν διαδικαςία διάκεςθσ τθσ ΕΕΑΑ Α.Ε. για τα
ανακυκλϊςιμα υλικά που προζρχονται από το ΚΔΑΤ Δυτικισ Μακεδονίασ, όπωσ αυτι ορίηεται
ςτο άρκρου 27 τθσ 05/2017 Προκιρυξθσ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν
κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν.

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. - Αριθμός Προκήρυξης 539/2018

28

10. Κάκε άμεςθ ι ζμμεςθ προκαλοφμενθ ηθμία τθσ Επιχείρθςθσ, κακϊσ και θ τυχόν προκφπτουςα
διαφορά τιμισ από τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςε άλλο προςφζροντα, καταλογίηεται ςε βάροσ
του εκπτϊτου αναδόχου.

Άρκρο 10ο: Τροποποιιςεισ – Δικαιοδοςία
1. Κάκε τροποποίθςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυμφωνείται και αποδεικνφεται μόνο εγγράφωσ,
αποκλειομζνου κάκε άλλου αποδεικτικοφ μζςου. Σα ςυμβαλλόμενα Μζρθ δεςμεφονται να
τθριςουν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ με βάςθ τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των
ςυναλλακτικϊν θκϊν.
2. Σα Μζρθ ςυμφωνοφν να επιλφουν με ειρθνικό τρόπο οποιαδιποτε διαφορά ι διζνεξθ προκφπτει
ςτα πλαίςια εφαρμογισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
3. ε περίπτωςθ που θ ειρθνικι επίλυςθ των διαφορϊν είναι ανζφικτθ, αποκλειςτικά αρμόδια
δικαςτιρια να επιλφουν κάκε διζνεξθ και διαφορά που προκφπτει μεταξφ των μερϊν κατά τθν
εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κακίςτανται τα δικαςτιρια τθσ Κοηάνθσ.
ε πίςτωςθ των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε δφο πρωτότυπα (2), τα οποία
υπογράφθκαν ωσ ακολοφκωσ και κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ ζλαβε από ζνα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τθν Επιχείρθςθ

Για το Συνεργάτθ

ΔΗΜΗΤΙΟΣ ΛΑΜΡΟΡΟΥΛΟΣ
Ο ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ.

…………………………………

τθσ ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ
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ΡΑΑΤΗΜΑ Β ΡΟΚΗΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

Σο παρόν Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ αφορά το ςφνολο των προσ πϊλθςθ ανακυκλϊςιμων
πλαςτικϊν υλικϊν.

Ανακυκλϊςιμο Υλικό
Μικτζσ

Ροςότθτα (ςε τόνουσ)

Ανακυκλϊςιμεσ

Πλαςτικζσ 500

υςκευαςίεσ Αποκθκευμζνεσ
Μικτζσ

Ανακυκλϊςιμεσ

Πλαςτικζσ 360

υςκευαςίεσ Παραγόμενεσ
ΣΥΝΟΛΟ:

α/α

860

Υλικό

Τιμι προςφοράσ

Τιμι

Ελάχιςτθ τιμι

ολογράφωσ (€)

προςφοράσ

προςφοράσ (Χi)

αρικμθτικϊσ
(€)
1

Μικτζσ

Ανακυκλϊςιμεσ

Πλαςτικζσ

υςκευαςίεσ

Χ1 = 25 €/tn

Αποκθκευμζνεσ
2

Μικτζσ

Ανακυκλϊςιμεσ

Πλαςτικζσ

υςκευαςίεσ

Χ2 = 25 €/tn

Παραγόμενεσ

…………..……………………………
(θμερομθνία)

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ
(ονοματεπϊνυμο, υπογραφι, ςφραγίδα)
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