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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αγιά, 3 Ιουνίου 2011
Αρ. πρωτ.66
ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2011

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ
3. Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στον Κ.Α. 02.20.7131.01 του οποίου
προβλέπεται πίστωση 25.000,00€ για την προμήθεια πλαστικών κάδων
απορριμμάτων
4. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.
5. Την 63/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές τις προμήθειας
6. Την 65/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε
πίστωση 15.000,00€..
7. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα του άρθρου 209
8. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την
προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»,
με τον προϋπολογισμό και τις ποσότητες που απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.
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ΕΙΔΟΣ
Πλαστικοί κάδοι
απορριμμάτων
360lt
Πλαστικοί κάδοι
απορριμμάτων
660lt
Πλαστικοί κάδοι
απορριμμάτων
1100lt

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ

78,00

51

ΤΕΜ

3.978,00

160,00

10

ΤΕΜ

1.600,00

210,00

70

ΤΕΜ

14.700,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

20.278,00
4.663,94
24.941,94
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Β)Τεχνικές προδιαγραφές
Το υλικό κατασκευής των κάδων θα είναι πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλού
μοριακού βάρους και πυκνότητας με μονομπλόκ χύτευση, ώστε να εξασφαλίζεται η
καλή και ασφαλής λειτουργία τους.
Ο κορμός θα είναι κωνικής μορφής με ενισχυμένες βάσεις, με αναρτήσεις,
χειρολαβές ασφαλείας και πώμα αποχέτευσης.
Το καπάκι θα είναι επίπεδου σχήματος με ενισχυμένες αρθρώσεις.
Οι τροχοί θα είναι βαρέως τύπου πλήρους περιστροφής 360°, με φρένο στην
μπροστινή πλευρά των κάδων.
Επίσης, οι κάδοι θα είναι πράσινου χρώματος και θα φέρουν το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ
ΑΓΙΑΣ» στην μπροστινή πλευρά τους.
Γ) Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/6/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
(λήξη αποδοχής προσφορών) στο Δημαρχείο Αγιάς, ενώπιον της Επιτροπής
διαγωνισμού, που έχει καθορισθεί με την υπαριθμ.129/2011 απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου Αγιάς.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι
ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
3. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που
περιγράφονται στο κεφάλαιο Β της παρούσας.
4. Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής
δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που
θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του
άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού
από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την
επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
γ) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 5% του προϋπολογισμού. Η εγγύηση
πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της
προσφοράς που ζητά η παρούσα απόφαση.
5. Η προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
6. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει τις
κρατήσεις υπέρ τρίτων.
7. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού ή
μπορεί να αποσταλούν (ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο) μέχρι την προηγουμένη
του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα στο πρωτόκολλο του Δήμου.
8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα
30 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του
διαγωνισμού.
9. Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
10. Η παράδοση των υλικών θα γίνει συνολικά ή τμηματικά, στο αμαξοστάσιο της
υπηρεσίας καθαριότητας στην Κάτω Σωτηρίτσα.
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11. Η πληρωμή τμηματικής ή ολόκληρης της συμβατικής αξίας των αγαθών θα

γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα
δικαιολογητικά.
12. Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης
καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις, η κράτηση για φόρο εισοδήματος, πλην του
Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δήμο.
13. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι
υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της
συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.
14. Περίληψη διακήρυξης της παρούσας απόφασης θα δημοσιευθεί για μία φορά στη
ημερήσια εφημερίδα «Ελευθερία Λάρισας», θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου και του
προγράμματος «Διαύγεια».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας

