
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση:Καθαριότητας& Ανακύκλωσης
Πληροφορίες :Αθανάσιος Μίχας
Τηλέφωνο :2132020002
e-mail: tmichas@vvv.gov.gr
Ταχ. Δ/νση: Κ. & Π. Λογοθέτη 2
Ταχ. Κώδικας: 166 72  Βάρη

Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια
Βαθμός  Ασφαλείας:  Αδιαβάθμητο
Βούλα: 06-10-2022
Aρ. Πρωτ.: 40655 
Bαθμός προτεραιότητας: Κοινό

ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ
ΑΦΜ: 094270232   ΔΟΥ _ΑΙΓΙΟΥ
ΕΔΡΑ: Κουτσοχέρα 8 Αίγιο Αχαΐας 25100
ΤΗΛ.:  2990 82801   Fax:

 e-mail: central@heleci.com

Θέμα: Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς που αφορά τη Συμφωνία - Πλαίσιο με τίτλο 
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ”

Σας γνωρίζουμε σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ.  20084/23-05-2022 Συμφωνίας -Πλαισίου με αριθμό ΑΔΑΜ:

22SYMV010604531  /2022-05-23, ότι  o Δήμος δύναται  να συνάψει εκτελεστική σύμβαση με τον κάτωθι

Οικονομικό  Φορέα:  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΕΒΕ (Α.Φ.Μ.

094270233 )» .

Ο ως άνω αναφερόμενος ανάδοχος υποχρεούται εντός 20 ημερών από την λήψη της παρούσας πρόσκλη-

σης  από τη Διεύθυνση Καθαριότητας& Ανακύκλωσης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  να προβεί

στις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή α) οικονομικής προσφοράς και β) επικαιροποιημένων δικαιο-

λογητικών  κατακύρωσης  για  την  σύναψη  της  1ης   Εκτελεστικής  Σύμβασης  στο  πλαίσιο  της  υπ’  αριθ.

20084/23-05-2022  Συμφωνίας  Πλαίσιο  για  την  προμήθεια κάδων συλλογής απορριμμάτων και  λοιπών

εξαρτημάτων αυτών. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα

ΙV και ΙΙ της  υπ’ αριθμ  39429/8.10.2021 Διακήρυξης. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των 285.074,76 € το οποίο βαρύνει τους 

Κ.Α. 20-7135.008  και Κ.Α.  62-7135.002  οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον Π.Υ. του 2022.

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η υποβολή  οικονομικής προσφοράς του αναδόχου αφορά τα αναγραφόμενα στο παρακάτω πίνακα  και 

την υπογραφή της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης βάσει  της με αριθμό 20084/23.5.2022 (ΑΔΑΜ: 

22SYMV010604531  /2022-05-23) Συμφωνίας -Πλαισίου.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

Τμήμα 1.1
Προμήθεια πλαστικών πράσινων  τροχή-
λατων κάδων μηχανικής αποκομιδής σύμ-
μεικτων  απορριμμάτων     1100 lt

ΤΕΜΑΧΙΟ 350

Τμήμα 1.2
Προμήθεια πλαστικών μπλε τροχήλατων 
κάδων μηχανικής αποκομιδής σύμμεικτων
απορριμμάτων 1100 lt

ΤΕΜΑΧΙΟ 90

Τμήμα 1.6
Προμήθεια καφέ κάδων κουζίνας για τη 
διαλογή στην πηγή των οργανικών απορ-
ριμμάτων 10 lt

ΤΕΜΑΧΙΟ 4.204

Τμήμα 1.9
Προμήθεια καφέ κάδων για τη διαλογή 
στην πηγή των οργανικών απορριμμάτων 
120 lt με κλειδαριά

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.803

Τμήμα 1.10Προμήθεια καφέ κάδων για τη 
διαλογή στην πηγή των οργανικών απορ-
ριμμάτων 240 lt με κλειδαριά

TEMAXIO 17

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ (24%)

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Σας γνωρίζουμε ότι η  νέα προσφερόμενη τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική προσφερόμενη

τιµή µε την οποία ο προσφέρων συμμετέχει στη Συμφωνία πλαίσιο για το κάθε είδος και υπηρεσία, κα-

θώς επίσης και  ότι τα αναγραφόμενα της  υπ΄ αριθμ.  88/2021 Μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και

Ανακύκλωσης και οι όροι της Διακήρυξης αυτής  δεσμεύουν ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις

που απορρέουν από αυτές και τα δύο μέρη.  (βλ. συνημμένο σχέδιο)
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Β. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Πέραν της ανωτέρω οικονομικής προσφοράς ο ανάδοχος υποχρεούται εντός  του προαναφερόμενου χρονι-

κού διαστήματος να υποβάλλει επίσης και τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά που σχετίζονται με τους υπο-

χρεωτικούς λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 1,2 του άρθρου 73, με το άρθρο 74 όπως και με τα έγ-

γραφα νομιμοποίησης του αναδόχου .

Συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν  θα είναι αυτά που ορίζονται στις περιπτώσεις α), β) και
στ) της παραγράφου Β.1 όπως και της Β.6 της υπ’ αριθμ  39429/8.10.2021 διακήρυξης ( ΑΔΑΜ 
21PROC009741823 ) . 

Αφού λάβετε υπόψη τα ανωτέρω παρακαλώ όπως καταθέσετε προσφορά, συνοδευόμενα με τα παρακάτω:

1.        Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού :  

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου

 Αποδεικτικό  φορολογικής  ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.

 Απόδειξη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης  εκδιδόμε-

νο από τον ΕΦΚΑ.

 Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει  ότι το νομικό πρόσωπο  δεν έχει λυθεί  και τεθεί

υπό εκκαθάριση  με απόφαση των εταίρων.

 Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου  /Επιχείρησης από την ηλεκτρονική πλατφόρμα Α.Α.Δ.Ε,

όπως αυτά εμφανίζονται στο taxis net από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματι-

κής δραστηριότητας τους.

 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπρο-

σώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή

του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

 Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογραμμένη του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδο-

θεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

2.        Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης:  

 Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) εδάφιο δεύτερο

του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμ-

βασης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμ-
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βάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της   39429/8.10.2021 και επι-

πλέον τον αριθμό και τον τίτλο της και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

Αθανάσιος  Μίχας
Προϊστάμενος  Τμήματος Αποκομιδής

Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

                                                     

     Εσωτερική Διανομή : 
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Εντεταλμένο Σύμβουλο Καθαριότητας υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικών Έργων κο Βάση Νικόλαο
3. Γ.Γ κο Θ.Κυριακίδη
4. Δ/νση Οικονομικών  Υπηρεσιών   - Τμήμα Προμηθειών

      

Συνημμένο  :  

 Επικαιροποιημένο ΣΧΕΔΙΟ 1ης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ »
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