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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι η Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης &
Πρασίνου προτείνει την προμήθεια με περιγραφή Προμήθεια χημικού καθαριστικού -απολυμαντικού υγρού
για πλύσιμο κάδων με καδοπλυντήριο, απορριμματοφόρων, χώρους λαϊκών αγορών κ.λ.π προκειμένου να
αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά ο καθαρισμός αλλά και η απολύμανση αυτών.

Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και
σφραγίζεται από την εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο
εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως και διαβιβαστικό αλλά και τα εξής
:

Προς
Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 26/11/2020 , και ώρα 12:00 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται
στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί .

ΚΑΕ: 20.6633.0003
Προϋπολογισμός: 24.797,85 €
Αρ. Μελ: 151 / 2020
C.P.V: 39831200-8

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ / ΜΕΛΕΤΗ
ΘΕΜΑ: Προμήθεια χημικού καθαριστικού -απολυμαντικού υγρού για πλύσιμο κάδων με καδοπλυντήριο,
απορριμματοφόρων, χώρους λαϊκών αγορών κ.λ.π αξίας 24.797,85 με ΦΠΑ

Με την παρούσα αίτηση σας γνωρίζουμε ότι o Δήμος Ελευσίνας πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια με
περιγραφή

Προμήθεια

χημικού

καθαριστικού

-απολυμαντικού

υγρού

καδοπλυντήριο, απορριμματοφόρων, χώρους λαϊκών αγορών κ.λ.π

για

πλύσιμο

κάδων

με

προκειμένου να αντιμετωπισθεί

αποτελεσματικά ο καθαρισμός αλλά και η απολύμανση αυτών.

Στις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε, λόγω COVID 19, υπάρχει η επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη
της ανάθεσης σε ανάδοχο της ανωτέρω προμήθειας, ως μέτρο απολύτως αναγκαίο για την εξασφάλιση
συνθηκών υγιεινής των πολιτών.

Σκοπός της προμήθειας είναι η χρησιμοποίηση του υλικού αυτού σε διάλυμα με το νερό πλύσης, των
καδοπλυντηρίων του Δήμου κατά την διαδικασία πλύσης και ταυτόχρονης απολύμανσης των κάδων, αλλά
και των απορριμματοφόρων, χώρων λαϊκών αγορών κ.λ.π για την προστασία της υγείας των πολιτών.
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Α
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καθαριστικό απολυμαντικό
υγρό (όπως
περιγράφεται)

CPVS

39831200-8
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Ενδεικτικ
ό Κόστος
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10,50

21.945,00

2.852,85

24.797,85

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα έκθεση σας γνωρίζουμε ότι o Δήμος Ελευσίνας πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια η
οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό με Κ.Α.E. 20.6633.0003 και περιγραφή

Προμήθεια χημικού

καθαριστικού-απολυμαντικού υγρού για πλύσιμο κάδων με καδοπλυντήριο, απορριμματοφόρων, χώρους
λαϊκών αγορών κ.λ.π .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κάθε προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτει τις ακόλουθες τεχνικές
προδιαγραφές του παρόντος.

Το υπό προμήθεια χημικό υλικό θα είναι απορρυπαντικό υγρό με απολυμαντικές και αποσμητικές
ιδιότητες απολύτως ενδεδειγμένο για τον πλέον αποτελεσματικό καθαρισμό και απολύμανση των
τροχήλατων κάδων (πλαστικών & μεταλλικών) μηχανικής αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στα προγράμματα περιοδικών/τακτικών πλύσεων των κάδων του Δήμου
Ελευσίνας καθώς και στον αντίστοιχο καθαρισμό/απολύμανση απορριμματοφόρων, οδοστρωμάτων,
λαϊκών αγορών, κλπ.

Το απορρυπαντικό - απολυμαντικό δεν θα πρέπει να περιέχει χλωριούχο απολυμαντικό παράγοντα. Τα
τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριμένο παρασκεύασμα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα
κριτήρια

βιοδιασπασιμότητας

όπως

ορίζονται

στον

σχετικό

Κανονισμό

(EEC)

No.648/2004

για

απορρυπαντικά.

Πρέπει να είναι ικανό να απομακρύνει και εξουδετερώνει αποτελεσματικά τους οργανικούς ρύπους από τις
επιφάνειες και να διαλύει τα λίπη και άλατα.

Πρέπει να διαθέτει απορρυπαντικές και απολυμαντικές ικανότητες ταχείας δράσης σε ευρύ
αντιμικροβιακό φάσμα, μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο (ακόμη και σε ρυπαρές συνθήκες) και ιοκτόνο.

Η απόσμηση των επιφανειών θα προέρχεται εμμέσως από την εξάλειψη της αιτίας δηλαδή των μεγάλων
πληθυσμών μικροβίων, βακτηρίων και ιών.

Στην ενδεικνυόμενη για την χρήση του αραίωση, δεν θα πρέπει να έχει αντενδείξεις και τοξικές επιπτώσεις
για τον άνθρωπο καθώς επίσης και δυσμενείς επιπτώσεις στα οικοσυστήματα του περιβάλλοντος.

Θα πρέπει να είναι άφλεκτο, μη πτητικό απολύτως κατάλληλο για την χρήση του στα ειδικά καδοπλυντήρια οχήματα (υψηλή πίεση & θερμοκρασία νερού), υδροφόρες/πλυστικά και πιεστικά μηχανήματα.

Πρέπει να είναι πλήρως υδατοδιαλυτό, και μη διαβρωτικό προκειμένου να μην προκαλεί φαινόμενα
οξείδωσης ή διάβρωσης σε μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες ή μηχανολογικές διατάξεις των καδοπλυντηρίων, υδροφόρων/πλυστικών και λοιπών πιεστικών μηχανημάτων.

Το προϊόν θα παραδοθεί μη αραιωμένο (πρωτογενής βάση) στη συμπυκνωμένη μορφή του όπως ακριβώς
παρασκευάζεται από τον κατασκευαστή/παραγωγό και επ' ουδενί τρόπο αναμεμιγμένο με υλικά που δεν
αναγράφονται στη χημική του σύνθεση.

Θα πρέπει να αραιώνεται σε κρύο (απαραιτήτως) νερό (θερμοκρασία περιβάλλοντος) με την μικρότερη
κατά το δυνατό ποσότητα απολυμαντικού - απορρυπαντικού σε ένα λίτρο νερού.

Θα πρέπει να έχει την εξαιρετική ικανότητα να δρα σε χαμηλή αραίωση με τη μικρότερη κατά το δυνατόν
ποσότητα ανά λίτρο νερού με αναλογία ανάμιξης κατά μέγιστο έως 3% για πολύ υψηλό ρυπαντικό φορτίο.

Η δράση του θα πρέπει να μην επηρεάζεται από τις υψηλές ή τις χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ θα μπορεί να
εφαρμόζεται με καταποντισμό, ψεκασμό ή βούρτσισμα.

Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς :



Ο κατασκευαστής/παραγωγός

του υπό προμήθεια χημικού υλικού θα πρέπει να είναι

πιστοποιημένος κατά ISO 9001 (διασφάλιση ποιότητας) και ISO 14001 (περιβαλλοντική διαχείριση),
αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά.



Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν ισχύον πιστοποιητικό κατά ISO 9001 (διασφάλιση ποιότητας) και
ISO 14001 (περιβαλλοντική διαχείριση) για το παρεχόμενο service και τεχνική υποστήριξη,
αντίγραφο του οποίου θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με την προσφορά.

Η προσφορά κάθε προσφερόμενου προϊόντος πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται από τα
κάτωθι:



Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (M.S.D.S. Material Safety Data Sheet) του προσφερόμενου
προϊόντος. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας της παρασκευάστριας εταιρείας ή του επίσημου
εισαγωγέα /διακινητή, θα φέρει επί ποινή αποκλεισμού πρωτότυπη την σφραγίδα της εταιρείας
(παρασκευάστριας εταιρείας ή του επίσημου εισαγωγέα /διακινητή) και την υπογραφή του νόμιμου
εκπροσώπου της.



Βεβαίωση καταχώρησης στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού
Χημείου του Κράτους καθώς και



Άδεια Κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για την απολυμαντική του δράση (βιοκτόνο προϊόν) σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.



Το υπό προμήθεια χημικό υλικό καθαρισμού/απολύμανσης θα είναι συσκευασμένο σε μη
επιστρεφόμενα σφραγισμένα δοχεία, δεδομένης χωρητικότητας που δεν θα ξεπερνά τα 10 lit όπως
ακριβώς διατίθενται στο εγχώριο εμπόριο από την παρασκευάστρια εταιρεία

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1° : Αντικείμενο προμήθειας.
Η παρούσα μελέτη αφορά τον ΚΑΕ: 20.6633.0003 και περιγραφή Προμήθεια χημικού υλικού για τον
καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. Το είδος που περιγράφεται είναι απολύτως αναγκαίο

για τον καθαρισμό/απολύμανση κάδων απορριμμάτων του Δήμου για την εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής
των πολιτών.

Άρθρο 2° : Ισχύουσες διατάξεις.
H προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του
Ν. 3536/2007
Άρθρο 3°: Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :

α. Οι τεχνικές προδιαγραφές

β. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 4° : Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως το ποσό των 24.797,85 € συμπ/νου του Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της
τιμής ( χαμηλότερη τιμή ) (παρ.2,αρθρο 86 του Ν.4412/16).

Άρθρο 5°: Σύμβαση – Παραδόσεις
Η σύμβαση θα ισχύει για 12 μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα παράτασης εφόσον υπάρχει επαρκές
υπόλοιπο .

Οι παραδόσεις θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, μέχρι τη συμπλήρωση της
υπάρχουσας πίστωσης, το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της σχετικής παραγγελίας
(η οποία μπορεί να λάβει χώρα είτε με φαξ, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email).

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να
επιβληθεί έκπτωση του αναδειχθέντος προμηθευτή.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα προς προμήθεια είδη χωρίς επιπλέον επιβάρυνση (π.χ. έξοδα
μεταφοράς κλπ.) στον τόπο που θα του υποδείξει η υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος
να έρθει για την υπογραφή της σύμβασης .

Άρθρο 6°: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν

κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α που βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 7°: Παραλαβή
Εάν κατά την συμβατική περίοδο διαπιστωθεί απόκλιση από τις περιγραφείσες τεχνικές προδιαγραφές, η
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη και αντικατάσταση των υπό παραλαβή
προμηθειών .

Άρθρο 8°: Πλημμελής προμήθεια
Εφόσον η ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 9°: Τρόπος πληρωμής.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με την παράδοση του είδους κατά τη διάρκεια
της σύμβασης και στο 100% των (τμηματικά) προσκομιζόμενων τιμολογίων – νόμιμων παραστατικών, και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή, σύμφωνα με την πρόοδο της παράδοσης της προμήθειας, αφού γίνουν και όλες οι
κρατήσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της
προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.

Η προθεσμία εξόφλησης τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες εφόσον έχουν
κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά από τον προμηθευτή για την εξόφλησή του (π.χ.
ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα κ.λ.π.)

Άρθρο 10Ο : Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας
αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Με την παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/1-4-2019 ( ΦΕΚ 52Α’ ) με την οποία προστέθηκε β’
εδάφιο στην παρ. 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 παρέχεται η δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές

να αρκούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αντί ποινικών μητρώων σε συμβάσεις με
εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 2.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ.
79Α του Ν.4412/2016
( «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως
απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται
στην περίπτωση 79Α του παρόντος.»)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα
δ. Το αρχικό καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία .
ε. ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης μεγαλύτερο του τελευταίου
τριμήνου .
στ. Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet ( Δ.Ο.Υ.) όπου θα φαίνεται το επάγγελμα .

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Κοσκινίδη Στυλιανή

