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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2014
για την παροχή υπηρεσίας αδειοδότησης, φόρτωσης, µεταφοράς και τελικής
διάθεσης προσωρινά αποθηκευµένης, αφυδατωµένης, ασβεστοποιηµένης ιλύος
από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) της ΕΥΑΘ
ΑΕ σε γεωργικές καλλιέργειες (βάσει της ΚΥΑ 80568/4225/91).
Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ) προκηρύσσει
ανοικτό µε σφραγισµένες προσφορές µειοδοτικό διαγωνισµό για την παροχή υπηρεσιών
που αφορούν στην αδειοδότηση και τη µεταφορά σε αγροτεµάχια προσωρινά αποθηκευµένης,
ασβεστοποιηµένης (µε 10% υδράσβεστο - Ca(OH)2) ιλύος από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) µε ευθύνη του αναδόχου, συνολικού προϋπολογισµού
τριακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ (370.000,00 €), πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Τσιµισκή 98, 4ος όροφος,
στις 19/6/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10 πµ µε τους παρακάτω όρους:
Άρθρο 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείµενο της παροχής υπηρεσιών αποτελούν:
α) Η εξεύρεση – ενηµέρωση αγροτών, εν δυνάµει χρηστών ιλύος, οι οποίοι καλλιεργούν
αγροτεµάχια τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 80568/4225/91 (στο εξής απλά
ΚΥΑ).
β) Η συγκέντρωση των απαιτούµενων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόµενους για χρήση
ιλύος αγρότες.
γ) Η κατάθεση του σχετικού φακέλου αδειοδότησης στις αρµόδιες Περιφερειακές Ενότητες
(ΠΕ), όπου βρίσκεται το αγροτεµάχιο που θα γίνει η διάθεση της ιλύος.
δ) Οι ενέργειες για τη λήψη της αδειοδότησης.
ε) Η τµηµατική φόρτωση, νόµιµη µεταφορά και εναπόθεση ιλύος σε αγροτεµάχια σε
ποσότητες και µε όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία και στο έγγραφο αδειοδότησης.
Περιλαµβάνεται η συνεργασία µε το αρµόδιο προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ και άλλους
συνεργάτες της ΕΥΑΘ ΑΕ που µπορεί να εµπλέκονται στο έργο (π.χ. τον Πάροχο Υπηρεσιών
(ΠΥ) της ΕΥΑΘ ΑΕ στην ΕΕΛΘ).
Περιλαµβάνεται η προετοιµασία, η συµµετοχή και η υποστήριξη στις αυτοψίες που θα
εκτελέσουν οι αρµόδιες αρχές είτε στην ΕΕΛΘ, είτε µε τους αγρότες στα αγροτεµάχια.
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Κριτήριο του παρόντος διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου και την σύναψη σύµβασης
αποτελεί η χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 17 και 18 της παρούσας.
Από τον παρόντα διαγωνισµό ενδέχεται να αναδειχθούν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι,
σύµφωνα µε τα όσο καθορίζονται στο άρθρο 17 της παρούσας.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε 370.000,00 € πλέον
ΦΠΑ.
Η τµηµατική φόρτωση µεταφορά, εκφόρτωση και διάθεση σε αγροτεµάχια, θα γίνεται από
χώρους της ΕΕΛΘ που θα υποδεικνύονται από την ΕΥΑΘ ΑΕ και από ώρα 07:00 π.µ έως
18:00 µ.µ., όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας. Αναλόγως των αναγκών και συνθηκών, το
πρόγραµµα ζυγίσεων ενδέχεται να αλλάξει, µε τη σύµφωνη γνώµη πάντα της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 2ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές.
2. Οι προσφορές υποβάλλονται:
2.1 Με παράδοση τους στο τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών, ή µε αποστολή
τους ταχυδροµικώς επί αποδείξει ή µέσω εταιριών διακίνησης εντύπων. Στην
περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να φτάσει στο τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ.
& Αποθηκών πριν από τη λήξη της ηµεροµηνίας και της ώρας υποβολής των
προσφορών.
2.2 Με παράδοση της προσφοράς απευθείας στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά την
έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισµού.
3.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές
δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του
παρόντος άρθρου ή αφορούν προµηθευτές των οποίων η συµµετοχή στους
διαγωνισµούς της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. έχει αποκλεισθεί, δεν λαµβάνονται υπόψη.
4. Προσφορές που δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τα ανωτέρω επιστρέφονται.

Άρθρο 3ο
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1.Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς
τα εξής στοιχεία:
α. Προς:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ &ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 98 , 546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2310966968, 2310966972 -928
Fax :

2310283117

2

β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την παροχή υπηρεσίας αδειοδότησης, φόρτωσης, µεταφοράς και τελικής
διάθεσης προσωρινά αποθηκευµένης, αφυδατωµένης, ασβεστοποιηµένης ιλύος από την
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) της ΕΥΑΘ ΑΕ σε γεωργικές
καλλιέργειες
γ. Ο αριθµός της διακηρύξεως (Νο 11/2014)
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα
2. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα υποβάλλεται σφραγισµένος, επί ποινή αποκλεισµού,

και θα περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) υποφακέλους, ο καθένας σφραγισµένος,
επίσης κατά τον ίδιο τρόπο, ξεχωριστά όπως παρακάτω:
- Υποφάκελο µε ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», το περιεχόµενο του οποίου
περιγράφεται στην αµέσως παρακάτω παράγραφο 3α.
- Υποφάκελο µε ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», το περιεχόµενο του οποίου
περιγράφεται στην αµέσως παρακάτω παράγραφο 3β.
- Υποφάκελο µε ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», το περιεχόµενο του οποίου
περιγράφεται παρακάτω στην παράγραφο 3γ. Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική
προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισµού σφραγισµένος, δηλαδή κλεισµένος
µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.
- Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν εξωτερικά και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συµπληρώνονται κατά
την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των υποψηφίων.
3. Περιεχόµενο υποφακέλων:
(α) Υποφάκελος δικαιολογητικών
Ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» πρέπει να περιλαµβάνει,
όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και την εγγυητική επιστολή.
(β) Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς
Ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιλαµβάνει όσα
απαριθµούνται στο άρθρο 27 της παρούσας.
Από τα περιεχόµενα του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν πρέπει, επί ποινή
αποκλεισµού, να εµφανίζονται, να προκύπτουν ή, καθ' οιονδήποτε τρόπο να συνάγονται τιµές
ή στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς.
(γ) Υποφάκελος οικονοµικής προσφοράς
Ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιλαµβάνει το
σύνολο των οικονοµικών στοιχείων της προσφοράς, σύµφωνα µε τα ειδικώς απαιτούµενα
στους όρους αυτής.
Ο υποφάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς θα περιλαµβάνει συµπληρωµένο το έντυπο της
οικονοµικής προσφοράς που χορηγείται από το Τµήµα Προµηθειών της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Η Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει επί ποινής αποκλεισµού να πληροί τα εξής:
- να είναι συµπληρωµένος ο περιεχόµενος Πίνακας αριθµητικώς και ολογράφως σε περίπτωση
δε ασυµφωνίας ισχύει η τιµή που αναγράφεται ολογράφως.
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- να φέρει τη σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντα και την ηµεροµηνία που αυτή
υπογράφηκε. Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισµού,
από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραφηµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης
των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να τη µονογράψει και να τη σφραγίσει. Η προσφορά
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση
του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Άρθρο 4ο
ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση αναφέρει ρητά στην προσφορά του τα σηµεία εκείνα
που τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρει στην προσφορά τους
όρους του, που είναι διαφορετικοί από αυτούς της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν.
∆ιευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης δίδονται µόνο όταν αυτές ζητούνται από τους
ενδιαφερόµενους εγγράφως και µέχρι 6 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Οι
απαντήσεις της ΕΥΑΘ ΑΕ, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της, στο πεδίο
«Ανακοινώσεις/∆ιευκρινίσεις» της καταχώρησης του σχετικού διαγωνισµού και
κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερόµενους που έχουν λάβει τη ∆ιακήρυξη του
διαγωνισµού από το Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών, έως και την προηγούµενη ηµέρα
από αυτήν της διεξαγωγής του διαγωνισµού. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται
αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου
της διακήρυξης.
Η επιτροπή διαγωνισµού κατά την αξιολόγηση των προσφορών, µπορεί, κατά την κρίση
της, να ζητήσει διευκρινήσεις από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, είτε ενώπιόν της
είτε εγγράφως. Σηµειώνεται πως, από τις ανωτέρω διευκρινήσεις, λαµβάνονται υπ’ όψιν µόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 5ο
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές:
Ελληνικές και Αλλοδαπές Επιχειρήσεις (ατοµικές επιχειρήσεις ή εταιρείες) εγκατεστηµένες
στα κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη –µέλη που έχουν υπογράψει την
Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου
(Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139/27-06-97) ή σε
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή
επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή
κράτους –µέλους που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. (GPA) του ΠΟΕ και έχουν την κεντρική
τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο
εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος µέλος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ (GPA) του
ΠΟΕ ή τέλος σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες
µε την Ε.Ε., εφόσον έχουν εκτελέσει έργα ή υπηρεσίες παρόµοιες ποιοτικώς και ποσοτικώς µε
τις δηµοπρατούµενες. Συµπράξεις, ενώσεις, κοινοπραξίες µεταξύ των ανωτέρω περιπτώσεων,
σε οποιοδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους.
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Άρθρο 6ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους τα εξής
δικαιολογητικά:
1.1 Ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα:
1.1.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
1.1.2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας.
1.1.3 Πιστοποιητικό αρµοδίας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
1.1.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
Κοινωνικής Ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
εδαφίων 1.1.3 και 1.1.4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
1.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ’ αυτό και το ειδικό τους επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από
αρµόδια δηµόσια αρχή που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
1.2 Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα:
1.2.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
1.2.2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
1.2.3 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι υπ’ αριθµ. 1.1.3
& 1.1.4 περιπτώσεις του εδαφίου 1.1 του παρόντος άρθρου.
1.2.4 Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί
εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες
διεπαγγελµατικές οργανώσεις.
1.3. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
1.3.1 Όλα τα δικαιολογητικά των εδαφίων 1.1 και 1.2. Στην προκειµένη περίπτωση το
απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή το ισοδύναµο έγγραφο θα αφορά τον διαχειριστή ή τον
υπεύθυνο του Νοµικού Προσώπου το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται από σχετικά
νοµιµοποιητικά έγγραφα.
1.3.2 ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ),
επικυρωµένο αντίγραφο (ή απόσπασµα) του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των
εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ).
1.3.3 Νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εξουσιοδότηση του προσώπου
που υπογράφει την προσφορά.
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1.4 Οι συνεταιρισµοί:
1.4.1 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1.1.1, 1.1.3 και 1.1.4 του εδ. 1.1 του παρόντος
άρθρου.
1.4.2 Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργεί νόµιµα ο συνεταιρισµός.
1.5 Οι ενώσεις παρεχόντων υπηρεσίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
1.5.1 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε παρέχοντα υπηρεσίες που
συµµετέχει στην ένωση.
1.5.2 Η ένωση παρεχόντων υπηρεσίες υποβάλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους παρέχοντες υπηρεσίες που αποτελούν την ένωση είτε από
εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως
πρέπει να αναγράφεται το µέρος της παροχής υπηρεσιών που αντιστοιχεί στον καθένα στο
σύνολο της προσφοράς.
1.5.3 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται για ολόκληρη την
προσφορά. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
1.5.4 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας
µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης
της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον
χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της
ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο
παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση µπορεί να
εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για την ∆ιοίκηση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. οργάνου ύστερα από
πρόταση της ∆/νσης Οικονοµικού.
2. Εφόσον οι παρέχοντες υπηρεσίες συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζόµενων επιχειρήσεων ή
κοινοπραξιών από τον ίδιο εκπρόσωπο.
3. Σε περίπτωση που δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του
παρέχοντος υπηρεσίες που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου.
4. Τα έγγραφα που κατατίθενται από αλλοδαπούς, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα θα είναι
νοµίµως µεταφρασµένα στην Ελληνική.
5. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην
υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, όταν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία που
εκτελεί το διαγωνισµό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Αυτό όµως πρέπει να αναφέρεται ρητά
στην προσφορά.
6. Όλα τα πιστοποιητικά συµµετοχής υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε φωτοαντίγραφα.

7. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν νόµιµη επικύρωση του γνησίου υπογραφής του
υπογράφοντος αυτές.
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Άρθρο 7ο
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το
δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην
Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή –που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση– το πιστωτικό ίδρυµα
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς
τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή να είναι
νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν:
3.1. Την ηµεροµηνία έκδοσης
3.2. Τον εκδότη
3.3 Την επωνυµία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς την οποία απευθύνεται
3.4.Τον αριθµό της εγγύησης
3.5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
3.6.Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση
3.7. Τους όρους ότι:
3.7.1 Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως.
3.7.2 Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας Προµηθειών της
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. που διενεργεί το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις
(3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

4.Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.
4.1 Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (Συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
4.2 Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία
µπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%.
4.3 Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 και τα
ακόλουθα:
4.3.1 Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τις ζητούµενες
υπηρεσίες.
4.3.2 Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (4 µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού) .
4.4 Τα αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής (επί ποινή αποκλεισµού) κατά την υποβολή
της µε την προσφορά είναι:
4.4.1 Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε
µόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
4.4.2 Ο αριθµός της διακήρυξης (Νο 11/2014) ή ο πλήρης τίτλος του διαγωνισµού
4.4.3 Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση ( 22.755 €)
4.4.4 Η ηµεροµηνία έκδοσης της.
4.4.5 Τα στοιχεία του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να
καλύπτονται εκ των υστέρων.
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5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης
5.1 Ο παρέχων υπηρεσίες στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί
σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
5.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
5.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ.3. και
τα ακόλουθα:
5.3.1 Τον αριθµό της ∆ιακήρυξης και τις προς προµήθεια υπηρεσίες.
5.3.2 Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης.
5.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα κατατίθεται και για κάθε επαύξηση του αντικειµένου
της σύµβασης.
6. Εγγύηση συµµετοχής που αφορά στον παρέχοντα υπηρεσίες στον οποίο κατακυρώθηκε ή
ανατέθηκε η παροχή υπηρεσιών, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης
εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε δέκα (10) µέρες από την υπογραφή της
σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών συµµετεχόντων στον διαγωνισµό επιστρέφονται
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή
ανάθεσης.
7. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφονται µετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση
των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
8. Στην περίπτωση ένωσης παρεχόντων υπηρεσίες οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
9. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός
τουλάχιστον µηνός από την ισχύ της προσφοράς.
10. Τυχόν παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών, θα συνοδεύεται από αντίστοιχη
παράταση της ισχύος των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής.
Άρθρο 8ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για 90 ηµέρες από την επόµενη
της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν
την προσφορά τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται για όσο χρόνο συµφωνηθεί µεταξύ της
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και των συµµετεχόντων.
Σε καµία περίπτωση ο υποψήφιος ανάδοχος δεν µπορεί να έχει αξιώσεις αναθεώρησης
τιµών πριν την λήξη της ισχύος της προσφοράς ή µετά την υπογραφή της σύµβασης.

8

Άρθρο 9ο
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 10ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

αντιπροσφορές.

Σε περίπτωση υποβολής τους

Άρθρο 11ο
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 12 ο
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ
Μειοδότες µπορούν να αναδειχθούν περισσότεροι του ενός µέχρις εξαντλήσεως του
συνόλου του οικονοµικού αντικειµένου του έργου, σύµφωνα µε τα άρθρα 17 και 18 της
παρούσας.
∆εν επιτρέπεται να υποβληθούν προσφορές για µέρος του αντικειµένου της παροχής
υπηρεσιών όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας.
Άρθρο 13ο
ΓΛΩΣΣΑ
Όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που θα περιέλθουν στην Εταιρία θα
είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 14ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής παρέχοντος υπηρεσίες σ’ αυτόν
και κατά της διαδικασίας του διαγωνισµού επιτρέπεται ένσταση.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών
(µέσω Τµήµατος Πρωτοκόλλου, Εγνατία 127, 6ος όροφος, τηλ.: 2310-966665, Fax: 2310212439) ως εξής:
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1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της διενέργειας του διαγωνισµού.
Επί της ένστασης αποφαίνεται το Τµήµα Προµηθειών το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες
ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
2. Ένσταση κατά της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά
συµµετοχής παρέχοντος υπηρεσίες στον διαγωνισµό, ως και κατά του τύπου η του
περιεχοµένου των προσφορών, υποβάλλεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του
διαγωνισµού και µέχρι τις επόµενες τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από τη διενέργειά του. Επίσης
ένσταση µπορεί να υποβληθεί και σε τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες από σχετική ανακοίνωση της
επιτροπής (Λήξη της προθεσµίας η 14.30 µµ). Η ένσταση κατά της συµµετοχής παρέχοντος
υπηρεσίες σε διαγωνισµό κοινοποιείται, εντός της αυτής προθεσµίας υποχρεωτικά από
τον ενιστάµενο, στον παρέχοντα υπηρεσίες κατά του οποίου στρέφεται. Σε περίπτωση µη
κοινοποίησης, η ένσταση θα απορρίπτεται.
3. Επί των ενστάσεων της παραγράφου 2 αποφαίνεται το αρµόδιο για την κατακύρωση
όργανο. (∆.Σ.).
4. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους.
Άρθρο 15ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισµός θα έχει κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπ’ όψη κυρίως τα παρακάτω
στοιχεία:
1.
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης και της πρόσκλησης.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
2.
3.
Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιες ή παρεµφερείς
υπηρεσίες.
4.
Κάθε άλλο, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ουσιώδες στοιχείο
από το οποίο εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στους παρέχοντες υπηρεσίες µε την χαµηλότερη τιµή, όπως
ορίζεται στα άρθρα 17 και 18 της παρούσας, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν
κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής διαγωνισµού.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής διαγωνισµού,
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της
πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι
παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που
έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και
συνιστούν απόρριψη των προσφορών.
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Άρθρο 16ο
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1. Η τιµή της παροχής υπηρεσίας δίνεται ανά τόνο ιλύος και συνολικά. Στην τιµή
περιλαµβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση κι ειδικότερα όσα ορίζονται στο άρθρο 28 της
παρούσας, εκτός από τον ΦΠΑ, για παροχή υπηρεσίας µε τον τρόπο που προβλέπεται στη
διακήρυξη. Το ποσοστό του ΦΠΑ µε το οποίο επιβαρύνεται η τιµή ορίζεται χωριστά. Σε
διαφορετική περίπτωση και µε βάση την αρχή της αποδοχής των όρων της διακήρυξης, ο
ΦΠΑ που αναλογεί, λογίζεται ότι έχει συνυπολογισθεί και ενσωµατωθεί στην τιµή
προσφοράς.
2. Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ευρώ.
3. Οι τιµές των προσφορών αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως, σε περίπτωση δε
ασυµφωνίας ισχύει η τιµή που αναγράφεται ολογράφως.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 17ο
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
1. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας και αποσφράγισης των
προσφορών κατά την καθορισµένη στην διακήρυξη ηµεροµηνία και ώρα. Πριν την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινωνεί µε το Τµήµα Πρωτοκόλλου
για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές και σε καταφατική περίπτωση
παραλαµβάνονται και αυτές οι προσφορές. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στη ∆ιεύθυνση
Οικονοµικού για επιστροφή ως εκπρόθεσµες (µε τις προϋποθέσεις και του άρθρου 2).
2. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία, παρουσία µόνο αυτών που υπέβαλαν
εµπρόθεσµα προσφορές ή των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους:
α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής
και µονογράφονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Εφόσον θεωρηθούν
επαρκή, η επιτροπή έχει τη δυνατότητα αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών αυθηµερόν ή σε διαφορετική ηµεροµηνία από αυτήν της διεξαγωγής του
διαγωνισµού (κατά την κρίση της).
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται από την
επιτροπή και φυλάσσονται µε ευθύνη του προέδρου της.
β. Οι παρευρισκόµενοι στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των
φακέλων των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό.
γ. Μετά την εξέταση των προσφορών, η επιτροπή συντάσσει το σχετικό πρακτικό. Ακολουθεί
ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής η οποία και αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους µε
τηλεοµοιοτυπία.
3. α. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών που κρίθηκαν
αποδεκτές επαναφέρονται στην επιτροπή διαγωνισµού για την αποσφράγιση τους κατά την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο σχετικό ειδοποιητήριο. Οι φάκελοι των οικονοµικών
προσφορών αποσφραγίζονται µετά την κρίση επί των τυχόν ενστάσεων, και εφόσον κρίθηκαν
αποδεκτές οι αντίστοιχες προσφορές. Για τις προσφορές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται οι φάκελοι οικονοµικών προσφορών, αλλά επιστρέφονται. Κατά το άνοιγµα
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των οικονοµικών προσφορών, οι ενδιαφερόµενοι θα λάβουν γνώση των τιµών που
προσφέρθηκαν. Η µη παρουσία ενός ή περισσότερων εκ των συµµετεχόντων σε οποιοδήποτε
από τα παραπάνω στάδια του διαγωνισµού, δεν αποτελεί λόγο αναστολής του.
β. Οι οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται, µετά από έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες
διορθώσεις, σε Πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από την προσφορά µε την
χαµηλότερη τιµή της στήλης «Προσφερόµενη τιµή παραλαβής ιλύος» του Πίνακα της
Οικονοµικής Προσφοράς) ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής και αποτελεί
µέρος του Πρακτικού της.
Αναλυτικά η διαδικασία θα έχει ως εξής:
- Αµέσως µετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών η Επιτροπή θα ελέγξει την ορθότητα
συµπλήρωσης του Πίνακα κάθε οικονοµικής προσφοράς. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα στην
αναγραφή των στοιχείων της οικονοµικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν
αποκλεισµό), όπως διαφορές µεταξύ ολόγραφης και αριθµητικής τιµής οπότε υπερισχύει η
ολόγραφη τιµή ή υπολογιστικά σφάλµατα στα γινόµενα ή στη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή
θα διορθώσει τα σφάλµατα και θα αναγράψει την ορθή οικονοµική προσφορά.
- Η Επιτροπή κατατάσσει τους διαγωνιζόµενους κατά σειρά µειοδοσίας, σύµφωνα µε την τιµή
της στήλης Προσφερόµενη τιµή παραλαβής Ιλύος, 2η στήλη του Πίνακα της Οικονοµικής
Προσφοράς.
- Ο διαγωνιζόµενος ο οποίος προσφέρει την χαµηλότερη τιµή ανά τόνο ιλύος βρίσκεται στην
αρχή της κατάταξης και αποτελεί τον προσωρινό ανάδοχο για το σύνολο της ποσότητας που
αναγράφεται στη στήλη «Παραλαµβανόµενη Ποσότητα Ιλύος», πρώτη στήλη του Πίνακα
Οικονοµικής Προσφοράς για την οποία έχει υποβάλλει προσφορά.
- Εφόσον καλυφθεί το ποσό προϋπολογισµού η διαδικασία ολοκληρώνεται.
- Εφόσον δεν έχει καλυφθεί ο προϋπολογισµός, τυχόν υπολειπόµενο ποσό του, που δεν έχει
διατεθεί καλείται υπόλοιπο. Εφόσον υφίσταται υπόλοιπο εξετάζεται η προσφορά του αµέσως
επόµενου στην κατάταξη διαγωνιζόµενου. Αυτός αποτελεί προσωρινό ανάδοχο για την
ποσότητα που αναγράφεται στη στήλη «Ετήσια Παραλαµβανόµενη Ποσότητα Ιλύος», πρώτη
στήλη του Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς για την οποία έχει υποβάλλει προσφορά, εφόσον
αυτή µε βάση την προσφερόµενη τιµή δεν υπερβαίνει το υπόλοιπο. Εάν η ως άνω ποσότητα
υπερβαίνει το υπόλοιπο τότε ο συγκεκριµένος διαγωνιζόµενος αποτελεί προσωρινό ανάδοχο
για το υπόλοιπο και για την ποσότητα που προκύπτει µε βάση την προσφερόµενη τιµή και η
διαδικασία ολοκληρώνεται.
- Το ως ανωτέρω βήµα επαναλαµβάνεται µέχρι να εξαντληθεί το σύνολο του προϋπολογισµού
στη ∆ιακήρυξη.
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία που προαναφέρθηκε η Επιτροπή προσδιορίζει την ποσότητα
ιλύος που αντιστοιχεί σε κάθε προσωρινό ανάδοχο και καταρτίζει Τελικό Πίνακα στον οποίο
καταγράφει τους προσωρινούς αναδόχους και για έκαστο από αυτούς την παραλαµβανόµενη
ποσότητα ιλύος (τόνοι προϊόντος) που του αντιστοιχεί, την προσφερόµενη τιµή παραλαβής της
ιλύος (€/τόνο) που αυτός έχει προσφέρει, την προκύπτουσα δαπάνη (€) η οποία αποτελεί το
συνολικό οικονοµικό αντικείµενο για κάθε προσωρινό ανάδοχο, πλέον ΦΠΑ.
Στην περίπτωση κατά την οποία στον τελευταίο προσωρινό ανάδοχο αντιστοιχεί
παραλαµβανόµενη ποσότητα ιλύος µικρότερη από αυτή που είχε περιληφθεί στην Οικονοµική
Προσφορά του, οι υπόλοιποι προσωρινοί ανάδοχοι ενηµερώνονται από την Επιτροπή ότι εάν ο
τελευταίος προσωρινός ανάδοχος αρνηθεί να συνεχίσει τη διαδικασία προς το σκοπό της
σύναψης σύµβασης, τότε θα χρησιµοποιηθούν από την Επιτροπή σχετικά στοιχεία των
Οικονοµικών Προσφορών τους σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξής τους, στα πλαίσια
προσδιορισµού δυνατότητας επαύξησης της ετήσιας παραλαµβανόµενης ποσότητας ιλύος από
πλευράς έκαστου εξ αυτών, προκειµένου να κατανεµηθεί η ποσότητα που αρχικά
αντιστοιχούσε στον τελευταίο προσωρινό ανάδοχο.
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Σε περίπτωση που και µετά και την ως ανωτέρω διαδικασία αποµένει υπόλοιπο η ΕΥΑΘ ΑΕ
µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα µπορεί να απευθυνθεί προς σκοπό της
παραλαβής του σε επόµενους διαγωνιζόµενους από την κατάταξη κατά σειρά µειοδοσίας. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αφήσει ποσό προϋπολογισµού αδιάθετο, εάν κρίνει τις
προσφορές ασύµφορες.
γ. Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης περισσότερων οικονοµικών προσφορών και εφόσον δεν
συντρέχει περίπτωση ανάδειξης όλων ως αναδόχων, διενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν πρόσκλησης των επιχειρήσεων
που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές µε τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.
δ. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει το πρακτικό της, καταγράφοντας την τελική
κατανοµή της ιλύος στους διαγωνιζόµενους µε βάση την ανωτέρω διαδικασία βάσει της
οποίας προκύπτει/ουν ο/οι προσωρινός/οι ανάδοχος/οι.
Αν υποβληθούν ενστάσεις, επ΄αυτών αποφαίνεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το
πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ για
την έγκριση του αποτελέσµατος και την κατακύρωση της ανάθεσης της σύµβασης.
Η υπογραφή της σύµβασης µε τον/τους Ανάδοχο/ους θα οριστικοποιηθεί µετά την προσκόµιση
από τον/τους προσωρινο/ούς ανάδοχο/ους των απαραίτητων εγγυήσεων, εγγράφων κλπ για την
παροχή υπηρεσίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 18 της παρούσας.
Άρθρο 18ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ κατακυρώνει το διαγωνισµό εκτός εάν θεωρήσει
µη συµφέρον το αποτέλεσµά του, οπότε έχει το δικαίωµα να τον ακυρώσει αζηµίως για την
ΕΥΑΘ ΑΕ. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού από το ∆.Σ. της
ΕΥΑΘ ΑΕ, θα κληθεί ο προσφέρων (ή οι προσφέροντες) που προκρίθηκε, µε σχετικό έγγραφο,
για την υπογραφή της σύµβασης. Συγχρόνως, θα πρέπει να προσκοµίσει και την εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης καθώς και την υπεύθυνη δήλωση περί ασφαλίσεων
του άρθρου 30 της παρούσας.
Ο προσφέρων µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε
15 ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης
κατακύρωσης.
Ο χρόνος έναρξης της παροχής υπηρεσιών αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείµενό της.
Εάν ο προσφέρων στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης δεν προσέλθει να
υπογράψει την σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος µετά από απόφαση του ∆.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ
ενώ η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Επίσης η ΕΥΑΘ δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόµενο/ους κατά σειρά κατάταξης
διαγωνιζόµενο/ους, σύµφωνα µε την προσφερόµενη τιµή της Οικονοµικής τους Προσφοράς,
προκειµένου να εξετάσει την ανάθεση σε αυτόν/ους των ποσοτήτων που είχαν κατακυρωθεί
στον προσωρινό ανάδοχο που δεν συµµορφώθηκε ως ανωτέρω.
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Οι τιµές µε τις οποίες έγινε η κατακύρωση παραµένουν σταθερές µέχρι την παραλαβή
ολόκληρης της συµβατικής παροχής υπηρεσιών.
Το εκάστοτε ισχύον ποσοστό φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ), βαρύνει την ΕΥΑΘ ΑΕ.
Άρθρο 19ο
ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται στο ένα (1) έτος από την υπογραφή της ή µέχρις
εξαντλήσεως του ποσού.

Άρθρο 20ο
ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει τη δυνατότητα αυξοµείωσης του αντικειµένου της Σύµβασης σύµφωνα
µε τον «Κανονισµό Προµηθειών Λήψεως Υπηρεσιών Μισθώσεων & Εκµισθώσεων» της ΕΥΑΘ
ΑΕ και µετά από Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της. Σε περίπτωση αύξησης του
αντικειµένου θα δίνεται εφόσον απαιτείται και η ανάλογη χρονική παράταση, καθώς και η
ανάλογη αύξηση του συνολικού τιµήµατος.
Επίσης είναι δυνατή η χρονική παράταση της σύµβασης χωρίς αύξηση του οικονοµικού
αντικειµένου της σύµβασης, για αντικειµενικούς λόγους και µετά από Απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Άρθρο 21ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την εξόφληση των τιµολογίων τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Πρωτόκολλο παραλαβής.
2. Τιµολόγιο του προµηθευτή µε την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
3. Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την
ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
4. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα
Από τους λογαριασµούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του εργοδότη και
ιδίως ποινικές ρήτρες, πρόστιµα, περικοπές τιµών, τυχόν λογαριασµοί που πληρώθηκαν από
την ΕΥΑΘ ΑΕ, ενώ βαρύνουν τον ΠΥ, οπότε γίνεται σχετική µνεία, πληρωµές που έγιναν σε
βάρος και για λογαριασµό του ΠΥ και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει
ικανοποιηθεί µε άλλο τρόπο.
Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της ∆ιακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Τον ανάδοχο της συναπτόµενης σύµβασης βαρύνει κράτηση 0,10% σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2, εδ. β΄ του
άρθρου 238 του ν. 4072/2012.

14

Άρθρο 22ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
Προµηθειών της ΕΥΑΘ ΑΕ, θα γίνεται εξής:
1.

Η παρακολούθηση και διαπίστωση καλής παροχής υπηρεσιών και ο έλεγχος αυτών από
τεχνικής άποψης, ασκούνται από Ειδική Επιτροπή Παραλαβής (ΕΕΠ).

2.

Η Ειδική Επιτροπή συντάσσει και εκδίδει το Πρωτόκολλο για την τµηµατική παραλαβή –
διαπίστωση παροχής υπηρεσιών από τεχνικής άποψης. Επίσης, συντάσσει και εκδίδει το
σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, εφόσον οι παρεχόµενες υπηρεσίες είναι
σύµφωνες µε τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές.

3.

Η Ειδική Επιτροπή παρέχει υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία – πληροφορίες και
συνεργάζεται άµεσα µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Ειδικότερα για την παρακολούθηση και παραλαβή απαιτείται από τον πάροχο υπηρεσίας η
προσκόµιση:
α) Των ζυγολογίων που τεκµηριώνουν την ποσότητα που έχει µεταφερθεί προς τα αγροτεµάχια
συνοδευόµενα από τη σχετική εγκριτική απόφαση για διάθεση της ιλύος στο εκάστοτε
αγροτεµάχιο.
β) Των δελτίων αποστολής προς το αγροτεµάχιο του χρήστη ιλύος που τεκµηριώνουν την
ποσότητα ιλύος που παρέλαβε για αγροτική χρήση, τον αριθµό αγροτεµαχίου που διατέθηκε η
ποσότητα και την ηµεροµηνία της διάθεσης.
γ) Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων των εδαφών ανά αγροτεµάχιο που προσκοµίστηκαν για
την αδειοδότηση της διάθεσης ιλύος στη γεωργία µαζί µε αποτελέσµατα αναλύσεων από
προηγούµενα έτη εφόσον είναι διαθέσιµα.
Τα παραπάνω θα πρέπει να προσκοµίζονται και σε συνοπτική ηλεκτρονική µορφή (αρχείο
Excel).
Άρθρο 23ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Η επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν µεταξύ της ΕΥΑΘ ΑΕ. και των
προµηθευτών, Ελλήνων ή αλλοδαπών κατά την διενέργεια του διαγωνισµού ή κατά την
εκτέλεση των συµβάσεων υπάγεται στην αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
Οι έννοµες σχέσεις που δηµιουργούνται από την ∆ιακήρυξη και την Σύµβαση
διέπονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Άρθρο 24ο
ΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ –
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η ΕΥΑΘ ΑΕ δικαιούται µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση οργάνου της
(∆ιοικητικό Συµβούλιο) ύστερα από γνωµοδότηση του τµήµατος Προµηθειών, ∆.Υ. &
Αποθηκών, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, να
κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο για το σύνολο ή µέρος της σύµβασης όταν:
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1. ∆εν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει την παροχή υπηρεσίας.
2. Οι παραδιδόµενες υπηρεσίες, δεν πληρούν τις συµβατικές προδιαγραφές και γενικά δεν
έχουν τις συνοµολογηθείσες ιδιότητες ή επιδόσεις.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύµβασης.
Σε περίπτωση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου καταπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ ΑΕ το ποσό της
εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά το µέρος που ισχύει. Σε κάθε περίπτωση και ασχέτως της
κήρυξης του προµηθευτή ως εκπτώτου, της κατάπτωσης της εγγύησης και της επιβολής
ποινικής ρήτρας η ΕΥΑΘ ΑΕ δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζηµίας που
υπέστη από την αθέτηση εκ µέρους του προµηθευτή των συµβατικών του υποχρεώσεων.
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια ή παροχή υπηρεσιών και δεν
προσήλθε µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σύµβαση και να
προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από
την κατακύρωση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, και η ΕΥΑΘ ΑΕ
αποδεσµεύεται από κάθε υποχρέωση έναντι του προµηθευτή ή του παρέχοντος υπηρεσία και
δύναται να εκτελέσει την προµήθεια ή υπηρεσία µε άλλους προµηθευτές ή παρέχοντες
υπηρεσία µε όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής καταπίπτει
αυτοδικαίως υπέρ της ΕΥΑΘ ΑΕ η οποία δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε
άλλης ζηµίας που υπέστη από την µη υπογραφή της σύµβασης. Η ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί το
δικαίωµα του προσωρινού ή οριστικού αποκλεισµού του προµηθευτή ή του παρέχοντος
υπηρεσίες από µελλοντικές συνεργασίες. Ο αποκλεισµός κηρύσσεται µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του Τµήµατος Προµηθειών, ∆.Υ. &
Αποθηκών, το οποίο προηγουµένως υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή
εξηγήσεων.
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης των υπηρεσιών η ΕΥΑΘ ΑΕ µπορεί να δεχτεί την
εκπρόθεσµη παράδοση µε ταυτόχρονη επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου προς το 0,5% της
αξίας των υπηρεσιών των οποίων καθυστερεί η παράδοση για κάθε εβδοµάδα και µέχρι
δέκα (10) εβδοµάδες. Μετά τις δέκα (10) εβδοµάδες και εφόσον εξακολουθεί η καθυστέρηση,
το ποσοστό της ποινικής ρήτρας αυξάνεται σε 1% για κάθε εβδοµάδα και µέχρι πέντε (5)
εβδοµάδες. Μετά ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Αντικειµενική ανωτέρα βία, την ευθύνη της απόδειξης της οποίας φέρει ο προµηθευτής
απαλλάσσει αυτόν των συνεπειών από την µη συµµόρφωση προς τους όρους της σύµβασης ή
την µη υπογραφή της.
Αν παρέλθουν άπρακτες οι συµβατικές προθεσµίες παράδοσης εξ υπαιτιότητας της ΕΥΑΘ
ΑΕ παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης χωρίς συνέπεια για τον προµηθευτή.
Αν κατά τη συµβατική διάρκεια η ΚΥΑ στην εφαρµογή της οποίας στηρίζεται η παροχή
υπηρεσίας πάψει να ισχύει χωρίς να αντικατασταθεί, τότε η σύµβαση θεωρείται λήξασα χωρίς
ο πάροχος υπηρεσίας να θεωρείται έκπτωτος και χωρίς ευθύνη της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Αν κατά τη συµβατική διάρκεια η ΚΥΑ αντικατασταθεί από άλλη ΚΥΑ που επιτρέπει τη
διάθεση της ιλύος σε γεωργικές καλλιέργειες, η σύµβαση µπορεί να συνεχιστεί, αν οι όροι της
νέας ΚΥΑ το καθιστούν εφικτό και το επιθυµούν και οι δύο συµβαλλόµενοι. Σε περίπτωση
διαφωνίας ενός εκ των δύο συµβαλλοµένων µε τη συνέχιση της σύµβασης µε τους όρους της
νέας ΚΥΑ ή η ιλύς δεν πληροί τις νέες προδιαγραφές, η σύµβαση λύεται χωρίς κυρώσεις για
κανένα από τους δύο συµβαλλοµένους.
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Άρθρο 25ο
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
1. Αν η αδυναµία υπογραφής ή εµπρόθεσµης εκτέλεσης της σύµβασης οφείλεται σε
λόγους ανωτέρας βίας, ο παρέχων υπηρεσίες είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει στην
ΕΥΑΘ Α.Ε. τα περιστατικά και τους λόγους που συνιστούν αυτή την αδυναµία, µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες από την επέλευσή τους.
2. Η ανωτέρα βία αποδεικνύεται µε στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει να
υποβάλλει ο παρέχων υπηρεσίες εντός είκοσι (20) ηµερών, άλλως στερείται του δικαιώµατος
να επικαλεσθεί την ανωτέρα βία.
3. Η ύπαρξη ανωτέρας βίας απαλλάσσει τον παρέχοντα υπηρεσίες από τις συνέπειες
λόγω µη συµµόρφωσής του προς τους όρους της σύµβασης ή της υπογραφής της.

Β. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 26ο
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η αφυδατωµένη ιλύς που παράγεται κατά την επεξεργασία αστικών λυµάτων στην ΕΕΛΘ
και µετά την έξοδο από τις ταινιοφιλτρόπρεσσες, χαρακτηρίζεται ως «στερεό µη επικίνδυνο
απόβλητο» σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ άρθρου 17, Κεφάλαιο 19 της ΚΥΑ
50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων.
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης».
Κατατάσσεται στην Κατηγορία 19 µε τον κωδικό: 19 08 05 «λάσπες από την επεξεργασία
αστικών λυµάτων» - Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), Απόφαση 2001/118/ΕΚ.
Τα χαρακτηριστικά της αφυδατωµένης, ασβεστοποιηµένης, προσωρινά αποθηκευµένη ιλύος
σύµφωνα µε όλα τα µέχρι σήµερα δεδοµένα πληρούν τα όρια για διάθεση στη γεωργία
σύµφωνα µε την ΚΥΑ. Η τεκµηρίωση του παραπάνω µπορεί να γίνεται από το αρχείο
αναλύσεων της ιλύος που διαθέτουν τα αρµόδια τµήµατα της ΕΥΑΘ ΑΕ, είτε, εάν αυτό
απαιτηθεί βάσει της ΚΥΑ από τις αδειοδοτούσες τη δράση υπηρεσίες των ΠΕ, από επιπλέον
αναλύσεις σε εξωτερικά εργαστήρια. Η δαπάνη υλοποίησης των αναλύσεων και των
δειγµατοληψιών βαρύνει τον πάροχο υπηρεσίας (ΠΥ). Για το σκοπό αυτό ο ΠΥ µπορεί να
λαµβάνει σχετικά δείγµατα ιλύος από την ΕΕΛΘ κατόπιν συνεννοήσεως µε την ΕΕΠ ή τα
αρµόδια για την προώθηση της δράσης τµήµατα της ΕΥΑΘ ΑΕ και να τα προσκοµίζει σε
εργαστήριο σύµφωνο µε την ΚΥΑ κι αποδεκτό από την αδειοδοτούσα επιτροπή της εκάστοτε
ΠΕ.
2. Για τη φόρτωση, διευθέτηση, µεταφορά, εκφόρτωση και τελική διάθεση σε εγκεκριµένο
αγροτεµάχιο, µε ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών, ο πάροχος υπηρεσιών θα διαθέσει όλα τα
απαιτούµενα οχήµατα, µηχανήµατα έργου (π.χ. φορτηγά ανατρεπόµενα σκεπασµένα ή
οχήµατα µεταφοράς containers, «τσάπα», φορτωτή).
3. Τα οχήµατα µεταφοράς που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι ανατρεπόµενα,
σκεπασµένα, παντός δρόµου µε δυνατότητα µεταφοράς τουλάχιστον 15 τόνων ιλύος ανά
δροµολόγιο.
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4. Ο ΠΥ ή/και ο µεταφορέας µε τον οποίο θα συνεργάζεται αυτός θα πρέπει οπωσδήποτε να
διαθέτει σε ισχύ άδεια µεταφοράς µη επικινδύνου αποβλήτου 19 08 05 για τις ΠΕ που
βρίσκεται το κάθε αδειοδοτηµένο αγροτεµάχιο στο οποίο θα διατεθεί ιλύς.
5. Τα οχήµατα, θα ζυγίζονται σε γεφυροπλάστιγγα πριν και µετά τη φόρτωση, η αµοιβή θα
υπολογίζεται σύµφωνα µε τη διαφορά βάρους, όπως αυτό θα προκύπτει από τα ζυγολόγια.
Εάν ζητηθεί από την ΕΕΠ, τα φορτηγά οχήµατα θα ζυγίζονται δειγµατοληπτικά, είτε άδεια,
είτε γεµάτα, σε γεφυροπλάστιγγα έγκρισης της ΕΥΑΘ ΑΕ. Η δαπάνη για όλες τις παραπάνω
ζυγίσεις θα βαρύνει τον ΠΥ.
6. ∆ε θα γίνονται φορτώσεις/µεταφορές σε ηµέρες µε βροχοπτώσεις ή που θα κρίνει η ΕΕΠ ή
τα αρµόδια τµήµατα της ΕΥΑΘ ΑΕ ότι η υγρασία της αποτεθιµένης ιλύος είναι σε υψηλά, µη
αποδεκτά επίπεδα για µεταφορά στα αγροτεµάχια. Επίσης δε θα γίνονται
φορτώσεις/µεταφορές σε ηµέρες που δεν υπάρχει η τηλεφωνική συγκατάθεση των χρηστών
ιλύος ότι η κατάσταση στο αγροτεµάχιο ή στην οδό προσέγγισης αυτού το επιτρέπει.
7. Ο ΠΥ θα πρέπει γενικά να συνεργάζεται µε τον αγρότη και να διευκολύνει κατά το δυνατό
τη διάθεση της ιλύος στο αδειοδοτηµένο αγροτεµάχιο. Ειδικότερα δε, οπωσδήποτε να διαθέτει
κατάλληλο αγροτικό µηχάνηµα (κοπροδιανοµέα) για την κατά το δυνατό οµοιόµορφη
διασπορά της ιλύος.
8. Η πλήρωση των οχηµάτων µεταφοράς ιλύος πρέπει να γίνεται έτσι ώστε το ωφέλιµο φορτίο
να µην υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο. Επίσης κατά τη διαχείριση, µεταφορά και οριστική
διάθεση θα λαµβάνεται κάθε δυνατή πρόνοια, κατά τη νοµοθεσία, ώστε να µη δηµιουργείται
οποιαδήποτε ρύπανση από την απόρριψη µέρους του φορτίου στις οδούς διέλευσης των
οχηµάτων. Οποιαδήποτε σχετική ευθύνη και πρόστιµο βαρύνει τον ΠΥ.
9. Με την υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση του ΠΥ ότι
αναλαµβάνει κάθε αστική και ποινική ευθύνη για τυχόν ρύπανση ή υποβάθµιση
περιβάλλοντος κατά τις εργασίες, φόρτωσης, µεταφοράς και τελικής διάθεσης για όλο το
χρονικό διάστηµα που ορίζεται από τη σχετική νοµοθεσία. Επίσης τον πάροχο υπηρεσιών
βαρύνει τυχόν πρόστιµο που θα επιβληθεί από αρµόδιες υπηρεσίες ή αποζηµίωση που θα
προκύψει λόγω των παραπάνω ενεργειών.
10. Αµέσως µόλις κι όποτε υπάρξουν εγκριτικές αποφάσεις διάθεσης ιλύος σε συγκεκριµένα
αγροτεµάχια αυτές θα κοινοποιούνται στην ΕΥΑΘ ΑΕ µε όλες τις απαραίτητες λεπτοµέρειες
(τοπογραφικό, αριθµός διανοµής αγροτεµαχίου κι έκταση, είδος καλλιέργειας κλπ).
11. Σε περίπτωση που τα οχήµατα ή τα µηχανήµατα ακινητοποιηθούν λόγω βλάβης ή άλλης
αιτίας, κι ενώ υπάρχει από τους χρήστες ιλύος, λόγω της χρονικής περιόδου (π.χ. προετοιµασία
εδαφών για σπορά) και των καιρικών συνθηκών δικαιολογηµένη απαίτηση για άµεση διάθεση
της ιλύος στα αδειοδοτηµένα αγροτεµάχια, ο ΠΥ υποχρεούται να διαθέσει άλλα κατάλληλα
µέσα µε τους χειριστές τους. Επαναλαµβανόµενες απουσίες που θα έχουν ως αποτέλεσµα τη
µη διάθεση ιλύος σε ήδη αδειοδοτηµένα αγροτεµάχια (έµµεση δυσφήµιση - αναξιοπιστία
δράσης), αποτελούν λόγο καταγγελίας της σύµβασης και καταβολής των νόµιµων
αποζηµιώσεων εκ µέρους του αναδόχου.
12. Ο ΠΥ πριν από την πρώτη µεταφορά/διάθεση ιλύος πρέπει απαραίτητα να προσκοµίσει:
 Λίστα µε τους αριθµούς κυκλοφορίας των οχηµάτων, µηχανηµάτων καθώς και τα
ονοµατεπώνυµα των οδηγών που θα χρησιµοποιήσει.
 Αντίγραφο της κατάλληλης άδειας διαχείρισης αποβλήτων.
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 Αντίγραφα των εγγράφων καταλληλότητας και αδειών κυκλοφορίας των οχηµάτων
και µηχανηµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του γεωργικού ελκυστήρα/
κοπροδιανοµέα που θα χρησιµοποηθεί.
 Αντίγραφα των επαγγελµατικών αδειών οδήγησης των οδηγών.
Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να επικαιροποιούνται σε περίπτωση αλλαγής µεταφορέα
ιλύος.
13. Ο ΠΥ σε πέντε (5) µέρες από την ηµεροµηνία ενεργοποίησης της σύµβασης θα υποβάλλει
εγγράφως στην ΕΥΑΘ ΑΕ το όνοµα του Υπεύθυνου εκτέλεσης όλων των εργασιών εκ µέρους
του µαζί µε τον αναπληρωτή του καθώς επίσης και τον Τεχνικό ασφαλείας, που µπορεί να
είναι το ίδιο πρόσωπο.
14. Κατά τη διάρκεια των δροµολογίων για τη µεταφορά της ιλύος στα αδειοδοτηµένα
αγροτεµάχια ο ΠΥ υποχρεούται να τοποθετήσει στα φορτηγά µεταφοράς συσκευή
γεωγραφικού εντοπισµού (GPS) που θα του διαθέσει η ΕΥΑΘ ΑΕ ή αν ήδη υπάρχει
εγκατεστηµένη να διαθέτει όλα τα σχετικά στοιχεία που θα του ζητηθούν από την ΕΕΠ.
Άρθρο 27ο
ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόµενος καλείται να υποβάλλει, επί ποινής αποκλεισµού, στον
φάκελο τεχνικής προσφοράς τα παρακάτω:
∆ικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας
Υπεύθυνη ∆ήλωση µε κατάσταση των κυριοτέρων υπηρεσιών που τυχόν έχει
προσφέρει κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπου θα φαίνεται το αντικείµενο, το
χρονικό διάστηµα παροχής υπηρεσιών, το ανάλογο κόστος, οι αποδέκτες δηµόσιοι ή
ιδιωτικοί φορείς.
2. Άδεια µεταφοράς µη επικινδύνου αποβλήτου 19 08 05 σε ισχύ για την ΠΕ
Θεσσαλονίκης. Η άδεια θα προσκοµιστεί υποχρεωτικά ξανά µαζί τα έγγραφα του
άρθρου 26, παράγραφο 12.
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση µε κατάλογο έργων µε διαχείριση και διάθεση ιλύων
εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυµάτων ή/και προσοµοιαζόντων αποβλήτων,
που έχει υλοποιήσει ο ενδιαφερόµενος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συνοδευόµενο
από τυχόν Πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης από αρµόδιο φορέα ή άλλα έγγραφα που
αποδεικνύουν την ανάληψη και καλή εκτέλεση αντίστοιχων έργων (συµβάσεις κλπ).
Τα στοιχεία στα πιστοποιητικά θα περιλαµβάνουν:
- Ονοµασία της σύµβασης.
- Κύριος του έργου/φορέας ανάθεσης της σύµβασης.
- Ηµεροµηνίες εκτέλεσης των εργασιών.
- Τελική αξία των εργασιών χωρίς ΦΠΑ.
- Τεχνική περιγραφή των εργασιών µε αναφορά στην ποσότητα του υπό διαχείριση
αποβλήτου.
1.

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου αναφορικά µε
Α) Την δέσµευση τήρησης των ισχυόντων και απαραίτητων κανόνων υγιεινής και
ασφάλειας για την παραλαβή, µεταφορά και αξιοποίηση της ιλύος.
Β) Την δέσµευση ισχύος της υποβαλλόµενης προσφοράς για διάστηµα τουλάχιστον 3
µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
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Άρθρο 28ο
∆ΑΠΑΝΕΣ
Οι τιµές προσφοράς επιπλέον των αναφεροµένων στο άρθρο 16 θεωρείται ότι περιλαµβάνουν
και άρα βαρύνουν τον ΠΥ:
α) Όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη παροχή των υπηρεσιών σύµφωνα
µε τους όρους που αναφέρονται στην προσφορά.
β) Κάθε γενική δαπάνη απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας. Καµία
αξίωση ή αµφισβήτηση σχετική µε το είδος του εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί, των
µηχανηµάτων, και τη δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µη µηχανικών µέσων, δεν µπορεί να
θεµελιωθεί.
γ) Κόστος τεχνικών εκθέσεων (και σε ηλεκτρονική µορφή) και σχετικών αδειοδοτήσεων.
δ) Μηχανήµατα, φορτηγά και προσωπικό για τις εργασίες µεταφοράς - διάθεσης της ιλύος σε
αδειοδοτηµένα αγροτεµάχια.
ε) ∆απάνες για µισθούς και ηµεροµίσθια του προσωπικού µε τις νόµιµες προσαυξήσεις &
επιβαρύνσεις για τις εισφορές του εργοδότη, δώρα, έκτακτες αµοιβές, αποζηµιώσεις λόγω
απολύσεων, οδοιπορικά, µετακίνηση προσωπικού κλπ. για το σύνολο του προσωπικού που θα
χρησιµοποιηθεί στην παρούσα παροχή υπηρεσιών.
στ) ∆απάνες συντήρησης ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. ∆απάνες προµήθειας και
εγκατάστασης αναλωσίµων υλικών, µικροϋλικών συντήρησης και µικροεπισκευών των
εγκαταστάσεων, του ηλεκτροµηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και των
µηχανηµάτων που θα διατεθούν από τον ΠΥ.
ζ) ∆απάνες προµήθειας και εγκατάστασης όλου του εξοπλισµού και των ανταλλακτικών
µηχανηµάτων που τυχόν θα απαιτηθούν.
η) ∆απάνες προµήθειας, µισθώσεως, λειτουργίας, συντήρησης και απόσβεσης εργαλείων,
εφοδίων, µηχανηµάτων, οχηµάτων κλπ µε τους χειριστές τους, που απαιτούνται για τη
µεταφορά. Συµπεριλαµβάνονται δαπάνες για οχήµατα - µηχανήµατα και εργασία που
απαιτούνται για τη φόρτωση, µεταφορά και διευθέτηση της ιλύος τόσο από το χώρο
παραλαβής της ΕΕΛΘ όσο και στα αδειοδοτηµένα αγροτεµάχια.
ι) ∆απάνες για κάθε είδους τέλη, φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, µεταφορά, εισφορές,
κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου ή τρίτων που θα ισχύσουν από την ηµέρα έναρξης της παροχής
υπηρεσίας και καθ’ όλη τη διάρκειά της ή όπως θα ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η
υποχρέωση καταβολής τους.
ια) ∆απάνες ασφαλίσεως και αποζηµιώσεως για ατυχήµατα από ευθύνη του ΠΥ που θα
προκληθούν στο προσωπικό του ΠΥ, στον κύριο των εγκαταστάσεων ή σε τρίτους που
εµπλέκονται ή µη µε την παροχή υπηρεσιών.
ιβ) ∆απάνες για όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας και υγείας των εργαζοµένων των
εγκαταστάσεων που εµπλέκονται µε την παροχή υπηρεσιών. ∆απάνες προµήθειας και
χορήγησης στο εργατικό προσωπικό του ΠΥ όλων των απαιτούµενων κατά περίπτωση
εργασίας ατοµικών και οµαδικών εφοδίων προστασίας και εργαλείων για ασφαλή εργασία.
∆απάνες εµβολιασµών και λοιπών απαραίτητων µέτρων υγείας και ασφάλειας για όλο
ανεξαιρέτως το προσωπικό του ΠΥ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ιγ) ∆απάνες έκδοσης εγγυητικών επιστολών, γραµµατειακής υποστήριξης κ.α.
ιδ) ∆απάνες για τυχόν πρόστιµα που θα επιβληθούν κατά τη διάρκεια της παροχής των
υπηρεσιών από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές, και οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΠΥ.
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ιε) ∆απάνες για τις απαιτούµενες δειγµατοληψίες και αναλύσεις εδάφους και ιλύος οι οποίες
είναι απαραίτητες για κάθε περίπτωση αδειοδότησης.
ιστ) ∆απάνες για τη µίσθωση και διάθεση ειδικού αγροτικού µηχανήµατος (κοπροδιανοµέα)
για τη διασπορά της ιλύος στο αγροτεµάχιο.
Άρθρο 29ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Ο ρυθµός εργασίας θα κανονίζεται κατόπιν συνεννοήσεως του παρόχου υπηρεσιών µε την
ΕΕΠ της ΕΥΑΘ ΑΕ. Επίσης, είναι δυνατόν να πραγµατοποιούνται πολλά δροµολόγια µέσα
στην ίδια µέρα µέσα στις ώρες που προκαθορίστηκαν, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες.
2. Ο ΠΥ όσον αφορά στη διαχείριση - µεταφορά της ιλύος, οφείλει να συµµορφώνεται στις
υποδείξεις και παρατηρήσεις της αρµόδιας Επιτροπής.
3. Η φόρτωση της ιλύος από το χώρο εναπόθεσής της στην ΕΕΛΘ θα γίνεται µε προσοχή έτσι
ώστε να µην επηρεάζεται ο χώρος. Οποιεσδήποτε ζηµιές προκληθούν εντός του χώρου ή στους
χώρους προσωρινής απόθεσης ιλύος στην ΕΕΛΘ, από υπαιτιότητα του ΠΥ, αυτές οφείλουν να
αποκατασταθούν µε ευθύνη και δαπάνες του ίδιου, ειδάλλως το κόστος των εργασιών θα
παρακρατείται από την εκάστοτε αµοιβή του ΠΥ.
4. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς θα υπάρχει µέριµνα από τον ΠΥ για τη διαµόρφωση των
χώρων από όπου φορτώνει την ιλύ στην ΕΕΛΘ.
5. Θα λαµβάνονται όλα τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού που χρησιµοποιεί ο
ΠΥ (στολές, εξοπλισµό κλπ), ο οποίος θα µεριµνά και για την εκπαίδευση και ενηµέρωση του
προσωπικού σε θέµατα ασφάλειας και γνώσης χειρισµού αποβλήτων.
6. Ο ΠΥ θα υποβάλει απολογιστική έκθεση στην ΕΥΑΘ ΑΕ (µεταξύ άλλων ηµεροµηνία
παραλαβής, ποσότητα, δροµολόγια) στο τέλος κάθε µήνα κατά τον οποίο πραγµατοποιήθηκε
µεταφορά σε αγροτεµάχια (συνήθως µήνες της άνοιξης και του φθινοπώρου). Θα περιληφθούν
ακόµη και οποιαδήποτε στοιχεία ζητηθούν από την ΕΕΠ, εφόσον κριθούν αναγκαία για την
καλύτερη παρακολούθηση της σύµβασης ή επιβάλλεται από τις αρµόδιες αρχές να τηρούνται
από την ΕΥΑΘ ΑΕ.
7. Εφόσον ζητηθούν από την ΕΥΑΘ ΑΕ, ο ΠΥ είναι υποχρεωµένος να δώσει κάθε στοιχείο
που αφορά όλη τη διαδικασία αδειοδότησης της διάθεσης της ιλύος σε αγροτικές καλλιέργειες.
Άρθρο 30ο
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Ο ΠΥ για την υπογραφή της σύµβασης (άρθρο 18) θα προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση ότι:
Α. Έχει τις κατά το νόµο προβλεπόµενες ασφάλειες,
Β. Θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής
ζηµίας και υπόχρεος για την καταβολή αποζηµίωσης οποιουδήποτε ζηµιωθέντος κατά την
υλοποίηση της παρούσας σύµβασης παροχής υπηρεσιών.
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Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες όπως και για την παραλαβή της
διακήρυξης µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προµηθειών, ∆ιαχείρισης Υλικού &
Αποθηκών της ΕΥΑΘ ΑΕ κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στην διεύθυνση: Τσιµισκή 98,
Θεσσαλονίκη, όροφος 8ος, Τηλ.: 2310 966 968 & 966928
Fax: 2310 283 117, µέχρι την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Μαζί µε τα ανωτέρω διατίθεται επίσης το
έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς, το οποίο θα συµπληρωθεί από τους
διαγωνιζόµενους.
Επίσης, το πλήρες κείµενο της διακήρυξης, διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στην
ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ
Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της ΕΕΛΘ
(Σίνδος) σε σχέση µε το προς ανάθεση αντικείµενο, για να λαµβάνουν γνώση επί τόπου των
συνθηκών καθώς και δειγµάτων ιλύος, µετά από σχετική συνεννόηση µε τους κκ. Κων/νο
Κωτούλα (τηλ. 2310-789897) & Κων/νο Ζαµπέτογλου (τηλ. 2310-966947) κατά τις
εργάσιµες µέρες και ώρες.

Θεσσαλονίκη 21/5/2014
Για τους γενικούς όρους
Η ∆ιευθύντρια Οικονοµικού

Για τους ειδικούς όρους
Ο ∆ιευθυντής ΛΣΕ και ΠΕ

Μαρία Σαµαρά

Αλέξανδρος Αδαµόπουλος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Μιχάλης Βαδράτσικας
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
για την παροχή υπηρεσίας αδειοδότησης, φόρτωσης, µεταφοράς και τελικής διάθεσης
προσωρινά αποθηκευµένης, αφυδατωµένης, ασβεστοποιηµένης ιλύος από την Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) της ΕΥΑΘ ΑΕ σε γεωργικές καλλιέργειες βάσει
της ΚΥΑ 80568/4225/91

Με την παρούσα Οικονοµική Προσφορά δηλώνω ότι για την παραλαβή, µεταφορά και
αξιοποίηση της ως ανωτέρω ιλύος:
α) Έχω λάβει πλήρη γνώση και αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος
διαγωνισµού και τα οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη που έχει θέση και Συγγραφής
Υποχρεώσεων, τις προϋποθέσεις και περιορισµούς εκτέλεσης του αντικειµένου, καθώς και τις
τοπικές συνθήκες και τις αντίστοιχες συνθήκες της όλης διαδροµής από τον τόπο παραλαβής
της ιλύος στην ΕΕΛΘ µέχρι τις εγκαταστάσεις/χώρους όπου θα υλοποιείται η αξιοποίησή του,
και αποδέχοµαι ότι σε περίπτωση που αναδειχθώ Ανάδοχος, αναλαµβάνω την υποχρέωση να
συµµορφωθώ πλήρως µε το περιεχόµενο της ∆ιακήρυξης που έχει θέση και Συγγραφής
Υποχρεώσεων του παρόντος διαγωνισµού στο σύνολό του και µε την ισχύουσα εν συνόλω
(εθνική και κοινοτική) νοµοθεσία,
β) ∆εσµεύοµαι ότι η προσφερόµενη τιµή παραλαβής της ιλύος (€/τόνο) του Πίνακα
Οικονοµικής Προσφοράς, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, αποτελεί και την
πλήρη αποζηµίωσή µου για την παραλαβή, µεταφορά και αξιοποίηση της ιλύος της ΕΕΛΘ,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού και την ισχύουσα νοµοθεσία,
γ) ∆εσµεύοµαι ότι καθ' όλη τη διάρκεια του συµβατικού χρόνου θα προβαίνω στην
παραλαβή, µεταφορά και αξιοποίηση της ποσότητας της ιλύος που θα µου ανατεθεί υπό τις
προϋποθέσεις των άρθρων 26 και 29 των Ειδικών Όρων της ∆ιακήρυξης του παρόντος
διαγωνισµού,
δ) Οι παραλαµβανόµενες ποσότητες θα αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα που
θα καθορίζεται από την ΕΥΑΘ ΑΕ,
ε) Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, η προσφερθείσα τιµή παραλαβής ανά τόνο προϊόντος δεν θα
µεταβάλλεται προς τα άνω και
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ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Σελίδα 2 από 2
προσφέρω
για την παροχή υπηρεσίας αδειοδότησης, φόρτωσης, µεταφοράς και τελικής
διάθεσης προσωρινά αποθηκευµένης, αφυδατωµένης, ασβεστοποιηµένης ιλύος από
την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) της ΕΥΑΘ ΑΕ σε
γεωργικές καλλιέργειες βάσει της ΚΥΑ 80568/4225/91, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα και τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη του παρόντος διαγωνισµού, τις
τιµές που αναγράφω ως ακολούθως:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Παραλαµβανόµενη
Ποσότητα Ιλύος
(τόνοι)
( 1)

∆απάνη

Προσφερόµενη Τιµή
Παραλαβής Ιλύος
(€/τόνο)
(2)

(€)
(3)=(1)x (2)

…………………………

…………………………

…………………………

(αριθµητικώς)

(αριθµητικώς)

(αριθµητικώς)

…………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………
…………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………
…………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………
………………………………
………………………………
……………………………………
(ολογράφως)

(ολογράφως)

(ολογράφως)

Στις ανωτέρω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ,
το ποσοστό του οποίου ανέρχεται σε ……. %
Ηµεροµηνία……………………………….
Ο Προσφέρων

(Ονοµατεπώνυµο και Υπογραφή Εκπροσώπου

-

Σφραγίδα ∆ιαγωνιζόµενου)
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