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& ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
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ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Αρ. Μελέτης : 13 / 2020
KA : 20.6633.0001
Δαπάνη : 14.746,50 ευρώ με ΦΠΑ 13%

Προμήθεια χημικού υγρού (απολυμαντικού &
απορρυπαντικού) για το πλύσιμο των κάδων
απορριμμάτων
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια καθαριστικού χημικού υγρού (απολυμαντικού &
απορρυπαντικού) για τον καθαρισμό και την απολύμανση των κάδων απορριμμάτων, του Δήμου
Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
Η προμήθεια αυτή θεωρείται αναγκαία για τον καθαρισμό των επίμονων ρύπων (ορυκτά έλαια,
φυτικά και ζωικά λίπη , ανόργανες χημικές ενώσεις και λοιπές ρυπογόνες και δύσοσμες ουσίες) και
την εξουδετέρωση μικροβίων και μικροοργανισμών που αναπτύσσονται στην επιφάνεια των κάδων
απορριμμάτων, τα οποία αποτελούν εστίες μόλυνσης και δυσοσμίας .
Η ανάγκη απολύμανσης και εξουδετέρωσης των μικροβίων που αναπτύσσονται στους κάδους
απορριμμάτων γίνεται πιο επιτακτική στις μέρες μας, για τον περιορισμό της εξάπλωσης και
διασποράς του COVID 19. Απαιτείται πολύ πιο συχνό πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων για να
διατηρούνται οι γειτονιές καθαρές, απαλλαγμένες από κάθε είδους μικρόβια και ταυτόχρονα
διασφαλίζεται η υγεία των εργαζομένων στην Καθαριότητα.
Γενικότερα προασπίζεται η Δημόσια Υγεία και αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των δημοτών και των
εργαζομένων του Δήμου μας.
Η δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 14.746,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
13% και θα βαρύνει τον Κ.Α 20.6633.0001, του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους
2020.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τo προσφερόμενo είδoς θα πρέπει να είναι υδροδιαλυτό σε όλους τους τύπους νερού
(γεωτρήσεων, πόσιμο κλπ.).
• Να καθαρίζει ιδιαίτερα επίμονους ρύπους όπως ορυκτά έλαια, φυτικά και ζωικά λίπη,
πετρέλαια, καθώς και ανόργανες χημικές ενώσεις και άλλες ρυπογόνες ουσίες, από την
επιφάνεια των κάδων.
• Θα πρέπει να εξουδετερώνει μικρόβια, βακτηρίδια και κάθε είδος μικροοργανισμούς που
μπορεί να αναπτυχθούν. Θα είναι ταχείας δράσης και ευρέως φάσματος για βακτήρια και
μύκητες.
• Θα πρέπει να είναι ασφαλές για όλα τα μέταλλα και η χρήση του δεν θα προκαλεί φθορές
στα μεταλλικά μέρη του πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων ούτε θα αλλοιώνει τα πλαστικά
και ελαστικά εξαρτήματα αυτών .
• Θα πρέπει να έχει χαμηλό ph.(7-9), για να μην καταστρέφει το αλουμίνιο.
• Θα δρα αποτελεσματικά τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες.
• Να μην είναι τοξικό σε επαφή με το δέρμα.
• Να είναι βιοαποικοδομήσιμο, φιλικό προς το περιβάλλον.
• Να είναι άφλεκτο.
• Να είναι χαμηλού αφρισμού και εύκολο στο ξέβγαλμα.
• Μετά την πλύση του κάδου θα αφήνει ευχάριστη οσμή σε αυτόν και στο περιβάλλον.
• Να έχει μακρά διάρκεια ζωής διαθέτοντας αποθηκευτική ικανότητα σε ευρύ
θερμοκρασιακό φάσμα, χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητες του και η παράδοση του στο
Δήμο θα είναι με πρόσφατη αναγραφόμενη στην κάθε συσκευασία ημερομηνία παραγωγής.
• Το προϊόν θα παραδοθεί μη αραιωμένο (πρωτογενή βάση) στην συμπύκνωση
που παρασκευάζεται από τον παρασκευαστή και επ’ ουδενί τρόπο αναμεμειγμένο με υλικά
που δεν αναγράφονται στην χημική του σύνθεση.
• Στην συσκευασία του πρέπει να αναγράφεται η σύνθεση του καθώς και οι κίνδυνοι και τα
μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται από τους χρήστες. Να φέρει ελληνόφωνη
ετικέτα με τις απαραίτητες επισημάνσεις.
• Σε κάθε περίπτωση η προσφερόμενη συσκευασία θα είναι προβλεπόμενη από τον
κατασκευαστή του υγρού και σε δοχεία των 20 λίτρων τα οποία θα πρέπει να είναι
σφραγισμένα και κατασκευασμένα από υλικό άριστης ποιότητας.
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

Θα συνοδεύεται με την επίσημη βιβλιογραφία του υπεύθυνου διάθεσης και αν είναι
εισαγόμενο να φέρει γνήσιο εγχειρίδιο στη γλώσσα της χαράς και την επίσημη μετάφραση
του, καθώς και λίστα των παθογόνων και μικροβίων που ελέγχονται από το ανωτέρω προϊόν
( αποτελεσματικότητα ).
Το προσφερόμενο χημικό υλικό θα πρέπει να έχει έγκριση κυκλοφορίας και χρήσης στην
αγορά από το Γενικό Χημείο του Κράτους (αριθμό καταχώρησης στο μητρώο καθαριστικών
προϊόντων του Γ.Χ.Κ. Υ.Α 378/1994 ΦΕΚ 705Β’/20-9-1994), και αφού έχει και απολυμαντικές
ιδιότητες να είναι εγκεκριμένο και να φέρει άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. ώστε να
πληροί τους όρους της Υπουργικής Απόφασης αριθ. Υ1β/ΟΙΚ 7723/94 (ΦΕΚ 961/23.12.94
τεύχος Β΄).
Ο προσφέρων να δηλώνει την εγκεκριμένη αναλογία χρήσεως από τον Ε.Ο.Φ., και να αναλύει
στην προσφορά του την τιμή ανά λίτρο διαλύματος πλύσης σύμφωνα με την αραίωση. Η
τιμή αυτή θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο ανάθεσης στην οικονομική αξιολόγηση.
Θα κατατεθεί δείγμα του προϊόντος, το οποίο θα δοκιμαστεί ως προς την καθαριστική του
ικανότητα στην προτεινόμενη αραίωση και αν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά η
προσφορά θα απορρίπτεται.
Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται του δικαιώματος για αποστολή δείγματος στο
Γ. Χ. Κ, για την εξακρίβωση της σύνθεσης του και την ταυτοποίηση του με τις τεχνικές
προδιαγραφές (τα τυχόν έξοδα θα βαρύνουν τον μειοδότη).
Ο προσφέρων και η εταιρεία κατασκευής του προϊόντος θα διαθέτουν ISO 9001, 14001,
OHSAS 18001.
Nα κατατεθεί από τον προσφέροντα η άδεια καταχώρησης του προϊόντος στο Γ. Χ. Κ. και η
άδεια κυκλοφορίας του από τον Ε.Ο.Φ.
Να κατατεθεί από τον προσφέροντα δήλωση ότι αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την επίδειξη
και την εκπαίδευση του προσωπικού που θα χρησιμοποιεί και θα χειρίζεται το
προσφερόμενο υλικό εφόσον αυτό απαιτηθεί.
Να κατατεθεί δήλωση του προσφέροντα όπου θα αναφέρεται ο χρόνος εγγύησης καλής
λειτουργίας και διατήρησης των ιδιοτήτων του χημικού υλικού και ο οποίος θα είναι
τουλάχιστον για τρία (3) έτη, και όπου ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος για κάθε
ανωμαλία που θα εμφανιστεί κατά το διάστημα της εγγυήσεως να προχωρήσει σε άμεση
αντικατάσταση του υλικού χωρίς αλλαγή των προδιαγραφών του μόλις ειδοποιηθεί, χωρίς
πρόσθετη αμοιβή.
Κερατσίνι, Σεπτέμβριος 2020
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Cpv 24950000-8

Α/Α

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Χημικό υγρό
(απολυμαντικό &
απορρυπαντικό) για
το πλύσιμο των
κάδων
απορριμμάτων

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

λίτρο

2.900

4,50

13.050,00

Σύνολο
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο

13.050,00
1.696,50
14.746,50

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός συντάχθηκε έπειτα από έρευνα αγοράς με τιμές από το ελεύθερο
εμπόριο.
Κερατσίνι, Σεπτέμβριος 2020
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια καθαριστικού χημικού υγρού
(απολυμαντικού & απορρυπαντικού) για τον καθαρισμό και την απολύμανση των κάδων
απορριμμάτων, του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
Η δαπάνη της προμήθειας και για τα δύο τμήματα προϋπολογίζεται στο ποσόν των 14.746,50 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13% και θα βαρύνει τον ΚΑ : 20.6633.0001, του προϋπολογισμού του
Δήμου, του οικονομικού έτους 2020.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από τις Διατάξεις:
• Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
•

Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.31, 118 & 328 του Ν. 4412/2016.

•

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

•

Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

•

Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Το κριτήριο της επιλογής του αναδόχου είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής και η οποία θα πρέπει να είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης.
Άρθρο 3ο
Συμβατικά Στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:
1) Η τεχνική έκθεση
2) Τεχνικές Προδιαγραφές
3) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
4) Η συγγραφή υποχρεώσεων
5) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς

Άρθρο 4ο
Τιμές προσφορών
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την παρούσα
προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την
περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα
παραμείνει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι
την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, σύμφωνα με ότι
προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και
αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής μπορεί για την κατάθεση της
οικονομικής του προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το έντυπο του προϋπολογισμού προσφοράς της
παρούσας μελέτης.
Άρθρο 5ο
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση
των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο
του τα κριτήρια αποκλεισμού της παρ. 1 του αρ.73 του Ν4412/2016.
• Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τη μελέτη
• Οικονομική προσφορά
Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα , εφόσον είναι φυσικό
πρόσωπο.
Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου ,ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα ,πρέπει να
προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό
αυτό.
Άρθρο 6ο
Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει
τα παρακάτω έγγραφα :
α) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
β) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Άρθρο 7ο
Υπογραφή Σύμβασης-Διάρκεια σύμβασης
Ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε διάστημα
ημερών που θα αποφασίσει ο Δήμος και πάντως εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Παράταση του χρόνου παράδοσης είναι δυνατή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 206
του Ν.4412/2016 και εφόσον υπάρχει γραπτή σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών.
Στον ανάδοχο που θα γίνει η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση. Με την ανακοίνωση η σύμβαση
θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό
χαρακτήρα.

Άρθρο 8ο
Ποιότητα προϊόντων
Η ποιότητα του είδους θα είναι άριστη, η δε υπηρεσία κρατά το δικαίωμα να ακυρώσει την
προμήθεια εάν το προμηθευόμενο είδος δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της μελέτης. Ο
ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο
παραλαβής ή χρησιμοποίησης τους.

Άρθρο 9ο
Παράδοση, παραλαβή υλικών, κυρώσεις, προθεσμίες, ποιοτικός έλεγχος
Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους θα πραγματοποιηθεί στην αποθήκη του Δήμου .
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά, ανάλογα τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Η παράδοση και μεταφορά θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου.
Η παράδοση, η παραλαβή, οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, ο ποιοτικός έλεγχος και οι λοιπές
σχετικές λεπτομέρειες, θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 207 έως 220 του Ν
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Η διαδικασία παραλαβής της ποσότητας γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής .
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή την μερική αυτής ή την
αντικατάσταση των όποιων ελαττωματικών.
Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών από την
ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Άρθρο 10ο
Φόροι – τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις. Ο
ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 11ο
Εκχώρηση
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την
έγγραφη συναίνεση του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Άρθρο 12ο
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με τις διατάξεις
της ισχύουσας νομοθεσίας ή στα αρμόδια Δικαστήρια Πειραιά.
Κερατσίνι, Σεπτέμβριος 2020
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