ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Μ ΕΙΟΔΟΤΙ ΚΟΣ ΔΙΑΤΩΝΙΣΜΟΣ

«ΣυλλογÞ, μεταφορÜ και διÜθεση λÜσπηò & παραπροß'üντων
Βιολογικοý Καθαρισμοý Ηγουμενßτσαò»

&
ΜΑιοΣ 2οº7
7-

fuffioyla

- ηΡοιΣτΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝοΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΤΕΧΝιΚΗ ΥηΗΡΕΣιΑ Δ.Ε,Υ.Α. ΗΓοΥΜΕΝιτΣΑΣ

τΙτΛοΣ

:

λÜστηò & παραπροßüντων
«ΣυλλογÞ,
'ειολüγßκοýκαι διÜθεση
' ' μεταφορÜ
Καθαρισμοý Ηγουμενßτσαò»

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΥΠΟ^ΟΓΙΣΜΟΣ
164.16Ο,Οο€

(πλÝον ΦΠΑ) Þ 2Ο3.558,40 € (με ΦΠΑ 24%)

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΜΑΙοΣ 20ß7

I

ΗΓοΥι\ΙΕΝιΤΣΑ,3 1 /05/201 7
Αρ, Πρωτ 2412

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Ελευθερßαò 7, Τ.Κ, 46100
Πληροφορßεò : ΕλÝνη ΤÜτση
τηλÝφωνο | 26650 23223
: 26650 28θº0

Φαξ

«ΣυλλογÞ, μεταφορÜ και διÜθεση λÜσπηò & παραπροßüντων
Βιολογικοý Καθαρισμοý Ηγουμενßτσαò»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤεχνικÞ περινραοÞ απαιτοýμενων υπηοεσιþν
Το αντικεßμενο των απαιτοýμενων υπηρεσιþν εßναι η συλλογÞ, μεταφορÜ και διÜθεση
& παραπροßüντων Βιολογικοý Καθαρισμοý Ηγουμενßτσαò, σε χþρο νüμιμο
αδειοδοτημÝνο για την παραλαβÞ του εν λüγω υλικοý,

λÜσπηò

Η Ε,Ε,Λ. Ηγουμενßτσαò βρßσκεται θ Km Ν.Δ, τηò πüλεωò τηò Ηγουμενßτσαò, στη
θÝση «ΓωνιÜ», ενþ ο φορÝαò διαχεßρισηò - διÜθεσηò θα επιλεγεß απü τον ΑνÜüοχο, οπüτε
η θÝση αυτοý δýναται να αλλÜξει Üνευ τροποποßησηò των üρων τηò συναφθεßσαò
σýμβασηò,

Η εκτÝλεση των υπηρεσιþν θα ξεκΝÜ απü την Ε.Ε.^. Ηγουμενßτσαò, με

την
συλλογÞ τηò λÜσπηò και των παραπροßüντων και φüρτωση αυτþν στο üχημα του
Αναδüχου. Η φüρτωση απü την Ε.Ε.Λ, Ηγουμενßτσαò θα πραγματοποιεßται με μÝσα,
κüστοò και φροντßδα του Αναδüχου. Ειδικüτερα δε, ο ΑνÜδοχοò πρÝπει να μεριμνÞσει με

δικÜ του μÝσα να εξασφαλßσει την κατÜλληλη υποδομÞ, þστε να συλλÝγει την προò
μεταφορÜ λÜσπη, απü την Ýξοδο του κοχλßα, ο οποßοò βρßσκεται Ýπειτα απü την
ταινιοφιλτρüπρεσσα- Τα εσχαρßσματα και η Üμμοò απü την επεξεργασßα θα συλλÝγονται σε
κÜδουò και θα απορρßπτονται εν συνεχεßα με üχημα του Αναδüχου,

Ο ΑνÜδοχοò υποχρεοýται να προσκομßσει αντßγραφα των αδειþν κυκλοφορßαò των
οχημÜτων με τα οποßα θα διενεργοýνται οι μεταφορÝò. Στιò Üδειεò κυκλοφορßαò των
οχημÜτων πρÝπει να εμφανßζεταß με σαφÞνεια το ωφÝλμο φορτßο και το απüβαρο του
οχÞματοò, διαφορετικÜ θα πραγματοποιηθεß ζýγιση αυτοý με παρουσßα υπαλλÞλου τηò

Υπηρεσßαò.

Τα φορτßα θα ζυγßζονται αμÝσωò μετÜ απü την εξοδü τουò απü την Ε.Ε,Λ. σε
γεφυροπλÜστιγγα που βρßσκεται στο χιßρο του λιμανιοý Ηγουμενßτσαò παρουσßα του
εκÜστοτε υπαλλÞλου και θα μεταφÝρονται σε νüμιμη και αδειοδοτημÝνη μονÜδα
διαχεßρισηò, üπου θα παραλαμβÜνει το υλικü προò τελικÞ διÜθεση.

\
Η αποκομιδÞ τηò λÜσπηò απü την Ε.Ε.Λ. Ηγουμενßτσαò θα πραγματοποιεßται

καθημερινÜ Þ ανÜ δýο μÝρεò (ανÜλογα με το μÝγεθοò του κοντÝνερ). Τα παραπρο]üντα θα
απομαΚρýνονται μια φορÜ την εβδομÜδα.

-

ΕνδεικηκÜ θεωρεßται üτι η ΕΕΛ Ηγουμενßτσαò παρÜγει μÝση ποσüτητα ιλýοò 6,5
λÜσπεò απü την επεξεργασßα αστικþν λυμÜτων
τüνουò ημερησßωò.
χαραΚΤηρßζονται σýμφωνα με την Κεßμενη νομοθεσßα ωò μη εmΚßνδυνο στερεü απüβλητο
(κωδ. ΕΚΑ 1θ 08 05),

7

Οι

Οι ενδιαφερüμενοι θα πρÝπει να ελÝγξουν τιò τοπκÝò συνθÞκεò, üσον αφορÜ τιò
διαστÜσειò του χþρου φüρτωσηò, το χþρο ελιγμþν, την πρüσβαση κλπ,
ΕναλλακτικÜ, δýναται ο ΑνÜδοχοò να προσφÝρει Üλλο σýστημα συλλογÞò, με
αποκλειστικÜ δικÜ του Ýξοδα και μÝσα, το οποßο θα πληροß τιò απαιτÞσειò ασφÜλθαò,
χρÞσηò και υγιεινÞò,

ο χειριστÞò του φορτηγοý θα πρÝπει να επιδεικνýει την προσÞκουσα προσοχÞ και
επιμÝλεια þστε να μην προκληθεß οποιαδÞποτε ζημιÜ στιò εγκατασrÜσθò, Σε αντßθετη

περΙτπωση ο ανÜδοχοò θα αναλÜβειπλÞρωò τη δαπÜνη αποκατÜστασηò τηò ζημιÜò.

Οι ενδιαφερüμενοι, σε συνεννüηση με την αρμüδια υπηρεσßα τηò αναθÝτουσαò
αρχÞò, θα πρÝπει να επισκεφθοýν την ΕΕΛ Ηγουμενßτσαò για να Ýχουν πλÞρη εικüνα τηò
εργασßαò που τυχüν θα αναλÜβουν,

οι

συμμετÝχοντεò και ενδιαφερüμενοι για την υπηρεσßα τηò μεταφορÜò πρÝτει με
δικÞ τουò ευθýνη να Ýχουν κατÜλληλη περιβαΜοντικÞ Üδεια για τη μεταφορÜ του εν λüγω
υλικοý καινα διαθÝτουν κατÜλληλα αδειοδοτημÝνα μÝσα και προσωπικü,
Η ΔΕΥΑ Ηγουμενßτσαò θα επιλÝξει την χαμηλüτερη προσφερüμενη τιμÞ ανü τüνο

για την υπηρεσßα και διατηρεß το δικαßωμα αυξομεßωσηò των ποσοτÞτων
προýπολογισμοý

του

κατÜ +- 30%.

Ο χρüνοò εκτÝλεσηò των υπηρεσιþν ορßζονται απü την υττογραφÞ τηò σýμβασηò
και μÝχρι εξαντλÞσεωò των ενδεικηκþν ποσοτÞτων του προýπολογισμοý.

Ηγουμενßτσα

ΜΑιοΣ 2017
ΣΥΝΤΑΧΟΗΚΕ
ΤÜτση

Χημ|

òΔ,

t
ΑΝΑΘΕΤοΥΣΑ - ΠΡοΙΣΤΑΙ\ß]ΕΝΗ ΑΡΧΗ:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝοΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

τΕΧΝιΚΗ ΥΠΗΡΕΣιΑ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΓοΥΜΕΝΙτΣΑΣ

ΤΙΤΛοΣ

:

«ΣυλλογÞ, μεταφορÜ και διÜθεση λÜσπηò & παραπροßüντων
Βιολογικοý Καθαρισμοý Ηγουμενßτσαò»

ΠΡοΥΠοΛοΓΙΣΜοΣ:
164.160,00€ (πλÝον ΦΠΑ} Þ 203.558,40 € (με ΦΠΑ 24%)

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΜΑΙοΣ 20ß7

ΗΓοΥΜΕΝιτΣΑ,31/05/201
Αρ, Πρωτ 2412

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

7

Ελευθερßαò 7, Τ,Κ, 46100
ΠληροφορΙεò : ΕλÝνη ΤÜτση
ΤηλÝφωνο :2665Ο23223
: 26650 28θ]0

Φαξ

Προýπολοψσμüò μελÝτηò
για ενδεικτικÞ ποσüτητα 2160 τüνων

α,/α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εργασßεò για την «συλλογÞ,
μεταφορÜ και διÜθεση λÜσπηò,
εσΧαρΙσμÜτων, λιπþν & Üμμου

Α.τ.

Μ.Μ

1

ΠοΣ,

τ

Βιολογικοý Καθαρισμοý

2160

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(€/ton)

76

ΔΑΠΑΝΗ

οΛιΚΗ
(€)

164,160,00

Ηγουμενßτσαò»

ΦΠΑ 24%ι

39.398,40

Γενικü σýνολο: 203.558,4ο
Ηγουμενßτσα

ΜΑιοΣ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Χημικüò

20,ι7

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

;
ΑΝΑΘΕτοΥΣΑ - ΠΡοΤΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝοΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

τΕΧΝιΚΗ ΥΠΗΡΕΣιΑ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΓοΥΜΕΝιτΣΑΣ

τΙτΛοΣ

:

«ΣυλλογÞ, μεταφορÜ και διÜθεση λÜσπηò & παραπροßüντων
Βßολογικοý Καθαρισμοý Ηγουμενßτσαò»

ΓΕΝΙΚΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟ^ΟΓΙΣΜΟΣ
ß 64,ß 6Ο,Ο0€

(πλÝον ΦΠΑ) Þ 203.558,40 € (με ΦΠΑ 24%)

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΜΑιοΣ 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΗΓοΥΜΕΝιτΣΑ.31/05/201
Αρ. Πρωτ 2412

7

Ελευθερßαò 7, Τ,Κ, 46100
Πληροφορßεò : ΕλÝνη ΤÜτση
τηλÝφωνο | 2665Ο 23223
Φαξ
:26650 28θ,Ι0

«ΣυλλογÞ, μεταφορÜ και διÜθεση λÜσπηò & παραπροßüντων
Βιολογικοý Καθαρισμοý Ηγουμενßτσαò»

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

¶ρθρο Ι

Η συγγραφÞ αυτÞ αφορÜ την εκτÝλεση του διαγωνισμοý που θα
σýμφωνα με τιò διατÜξειò του Ν,4412l16 και τηò παροýσαò διακÞρυξηò

γßνει

¶ρθρο 2
ΣυμβατικÜ στοιχεßα του Ýργου κατÜ σαρÜ ισχýοò εßναι

:

1. Η διακÞρυξη δημοπρασßαò

2.
3.
4.
5.
6,

Η
Ο
Ο
Η
Η

τεχνικÞ περιγραφÞ
προýπολογισμüò προσφορÜò
προýπολογισμüò μελÝτηò
ειδικÞ συγγραφÞ υποχρεþσεων
γενικÞ συγγραφÞ υποχρεþσεων

¶ρθρο 3
ΜελÝτη των συμβατικþν τευχþý εκτÝλεσηò τηò παροχÞò υπηρεσιþν

.

Η υποβολÞ τηò προσφορÜò κατÜ τη συμμετοχÞ του αναδüχου στη δημοπρασßα
αποτελεß απüδειξη üτι οι διαγωνιζüμενοι Ýχουν μελετÞσει και Ýχουν λÜβει γνþση των
συμβατικþν τευχþν τηò μελÝτηò τηò προμÞθειαò , οποιωνδÞποτε Üλλων θεμÜτων τα οποßα
μποροýν να επηρεÜσουν το Ýργο και το κüστοò του , σε συνδυασμü πÜντα μα τουò üρουò
τηò σýμβασηò . Επßσηò ο ανÜδοχοò αποδÝχεται üι Ýχθ μελετÞσει üλα τα συμβατικÜ τεýχη
,

,

του Ýργου και üfl αποδÝχεται ανεπιφýλακτα να εκτελÝσει üλεò τιò υποχρεþσειò του που
απορρÝουν απü τιò παραπÜνω συνθÞκεò και üρουò , ΠαρÜλειψη ενημÝρωσÞò του δεν τον
απαΜÜσσει απü την ευθýνη για την πλÞρη συμμüρφωση του με τιò συμβατικÝò του

υποΧρεþσειò

,

¶ρOρο 4

Το χρονοδιÜγραμμα εκτÝλεσηò του συνολικοý αντικειμÝνου εßναι Ýνα Ýτοò χωρßò

αυτü να εßναι απολýτωò δεσμευτιΚü.

Το αντικεßμενο τηò παροýσαò εßναι οι ενδεικτικÝò ποσüτητεò του προýπολογισμοý
(216Ο τüνοÞ με δικαßωμα αναπροσαρμογÞò απü μÝρουò τηò ΔΕΥΑΗ (+ - 30% ) ανÜλογα
με τΙò ανÜγΚεò τηò.

¶ρθρο 5
ΓενικÝò υποχρεþσειò αναüüχου

,

1, Ο ανÜδοχοò δε δικαιοýται αποζημßωση απü τη μη εξÜντληση του συμβατικοý
αντικειμÝνου.
2, Ο ανÜδοχοò Ýχει την υποχρÝωση για την τÞρηση των διατÜξεων και κανονισμιßν
για την πρüληψη ατυχημÜτων στο προσωπκü και τη λÞψη μÝτρων προστασßαò του

περιβÜλλοντοò,

3 .Τον ανÜδοχο βαρýνουν οι φüροι , τÝλη , κρατÞσειò και οποιεσδÞποτε Üλλεò

νüμιμεò επβαρýνσειò üπωò αυτÝò ισχýουν κατÜ το χρüνο που δημιουργεßται η υποχρÝωση
καταβολÞò,

¶ρθρο 6
ΑσφÜλιση προσωπικοý και τρßτων,
Ο ανÜδοχοò εßναι υποχρεωμÝνοò να ασφαλßσει üλο το προσωπικü που εργÜζεται σε
αυτüν στο ΙΚΑ σýμφωνα με τιò κεßμενεò διατÜξειò . Εßναι επßσηò υποχρεωμÝνοò να
ασφαλßζθ κατÜ ατυχημÜτων σε ασφαλιστικÝò εταιρεßεò αναγνωρισμÝνεò απü το κρÜτοò το
εργατοτεχυκü και λοπü προσωπικü που ασχολεßται στα εργοτÜξια τηò προμÞθειαò üταν
τοýτο δεν υπÜγεται στιò περß ΙΚΑ διατÜξειò.

¶ρθρο 7
ΤÞρηση νüμων , Ασrυνομικþν και λοιπþν διατÜξεων

-

Ευθýνη του αναδüχου

.

Ι

\

Ο ανÜδοχοò εßναι υπεýθυνοò τηò τÞρησηò των νüμων και των σχετικþν με το Ýργο
οδηγþν τηò Ε.Ε που εναρμονßστηκαν στο εσωτερικü δßκαιο.

Εßναι επßσηò υποχρεωμÝνοò να αναφÝρει στην ΕπιβλÝπουσα ΑρχÞ τιò κατÜ τη
διÜρκεια εκτÝλεση του Ýργου διαταγÝò και εντολÝò των διαφüρων αρχþν σχετικÜ με τα
υποδεικνυüμενα μÝτρα ποιοπκοý χαρακτÞρα , μÝτρων ασφαλεßαò Þ ακüμη μÝτρων
συμμüρφωσηò με τουò κανονισμοýò που διÝπουν το υπüψη αντικεßμενο,

Ο ανÜδοχοò σε κÜθε περßπτωση εßναι αποκλειστικÜ υπεýθυνοò για

το

δημοπρατοýμενο αντικεßμενο και την εξασφÜλιση αδιÜλειπτηò και χωρßò προβλÞματα
αποκομιδÞò τηò λÜσπηò και των παραπροß'üντων.
Τυχüν απαιτοýμενεò νüμιμεò Üδειεò που θα προκýψουν πριν απü την υπογραφÞ
τηò σýμβασηò Þ κατÜ τη διÜρκεια εκτÝλεσηò αυτÞò και θα καταστοýν υποχρεωτικÝò απü το
Εθνικü Þ κοινοτικü δßκαιο θα προσκομισθοýν απü τον ΑνÜδοχο χωρßò καθυστÝρηση και με
δικÞ του δαπÜνη.
¶ρOρο 8

Μη συμμüρφωση του αναδüχου με τιò συμβατικÝò υποχρεþσειò και τιò γραπτÝò
εντολÝò τηò επιχεßρησηò, θα Ýχει σαν συνÝπεια την εφαρμογÞ του Üρθρου 50 του Π.Δ.
2θ/80 περß Ýκπτωσηò του αναδüχου

.

¶ρθρο θ

Ο ανÜδοχοò εßναι υποχρεωμÝνοò να αναζητÞσει ο ßδιοò το φορÝα διÜθεσηò, ο
οποßοò να εßναι πιστοποιημÝνοò κατÜ το νüμο üτι μπορεß να δεχθεß τη λÜσπη και τα
παραπροýντα και να Ýρθει σε συμφωνßα με αυτüν, για τουò üρουò (τηò οποßαò
συμφωνßαò) Η ΔΕΥΑΗ δε φÝρει καμιÜ ευθýνη μετÜ την απομÜκρυνση των οχημÜτων απü
το Βιολογικü Καθαρισμü,

Ηγουμενßτσα
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ß,

},
Χημικüò

mΘΕτογΣΑ JιΡοΙΣτΑΜΕΝΗ

ΑΡΧΗ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ * ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝοΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

τΕΧΝιΚΗ ΥΠΗΡΕΣιΑ Δ.Ε,Υ.Α. ΗΓοΥΜΕΝιτΣΑΣ

τΙΤΛοΣ

:

διüθεση λÜσπηò & παραπροßüντων
«ΣυλλογÞ,
'Βιολογßκοýκαι
' ' μεταφορÜ
Καθαρισμοý Ηγουμενßτσαò»

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟ^ΟΓΙΣΜΟΣ
164.16Ο,0Ο€

(πλÝον ΦΠΑ} Þ 2Ο3.558,40 € (με ΦΠΑ 24%)

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΑΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΗΓοΥΜΕΝιΤΣΑ,31/05/201 7
Αρ, Πρωτ 2412

Ελευθερßαò 7, Τ,Κ. 46100
Πληροφορßεò : ΕλÝνη Τüτση
ΤηλÝφωνο :2665Ο 23223
Φαξ
: 26650 28910

«ΣυλλογÞ, μεταφορÜ και διÜθεση λÜσπηò & παραπροß'üντων
Βιολογικοý Καθαρισμοý Ηγουμενßτσαò»

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

¶οθοο

1

Αντικεßμενο τηò ΕΣΥ εßναι η διατýπωση των ειδικþν üρων εκεßνων με τουò οποßουò
και σε συνδυασμü με τουò üρουò τηò ΓΣΥ και τα στοιχεßα τηò μελÝτηò απü τη ΔΕΥΑΗ θα
γßνει η παραπÜνω εργασßα
,

¶ρθρο 2

Η εκτÝλεση των υπηρεσιþν θα ξεκινÜ απü την Ε.Ε,Λ. Ηγουμενßτσαò, με την
συλλογÞ τηò λÜσπηò και των παραπροýντων και φüρτωση αυτþν στο üχημα του
Αναδüχου_ Η φüρτωση απü την Ε.Ε.Λ. Ηγουμενßτσαò θα πραγματοποιεßται με μÝσα,
κüστοò και φροντßδα του Αναδüχου. Ειδικüτερα δε, ο ΑνÜδοχοò πρÝπει να μεριμνÞσg με
δικÜ του μÝσα να εξασφαλßσει την κατÜλληλη υποδομÞ, þστε να συλλÝγει την προò
μεταφορÜ λÜσπη, απü την Ýξοδο του κοχλßα, ο οποßοò βρßσκεται Ýπειτα απü την
ταινιοφιλτρüπρεσσα, Τα εσχαρßσματα και η Üμμοò απü την επεξεργασßα θα συλλÝγονται σε
κÜδουò και θα απορρßπτονται εν συνεχεßα με üχημα του Αναδüχου,
¶οθοο 3
Για τη συμμετοχÞ στο διαγωνισμü θα πρÝπει να κατατεθεß απü κÜθε διαγωνιζüμενο
εγγυητικÞ επιστολÞ που θα καλýπτει το 5 % του προýπολογισμοý (πλÝον του ΦΠΑ),
Þτοι
8.208 €, Η εγγυητικÞ επιστολÞ θα πρÝπει να Ýχει εκδοθεß απü ΤρÜπεζα που λειτουργεß
μüνιμα στην ΕλλÜδα Þ να εßναι σε μορφÞ Γραμματßου του Ταμεßου Παρακαταθηκþν και

Δανεßων και να αναφÝρει μεταξý Üλλων την επωνυμßα του συμμετÝχοντοò, το σκοπü για
τον οποßο εκδüθηκε, την επωνυμßα του φορÝα που διενεργεß το διαγωνισμü Þτοι τηò
ΔημοτικÞò Επιχεßρησηò ¾δρευσηò ΑποχÝτευσηò Ηγουμενßτσαò κλπ,
Ισχýò εγγυητικÞò επιστολÞò 60 ημÝρεò το ελÜχιστο.

Αοθοο 4

των
Ο ΑνÜδοχοò υποχρεοýται να προσκομßσει αντßγραφα των αδειþν κυκλοφορßαò
των
οχημÜτων με τÜ üποßα θα διενεργοýνται οι μεταφορÝò, Στιò Üδειεò κυκλοφορßαò
του
οχημÜτων πρÝπει να εμφανßζεται με σαφÞνεια το ωφÝλιμο φορτßο και το απüβαρο
οχημοrοò, διαφορετικÜ θα πραγματοποιηθεß ζýγιση αυτοý με παρουσßα υπαλλÞλου τηò
ß"ßρr"ß«ò. οι συμμετÝχοντεò και ενδιαφερüμενοι για την υπηρεσßα τηò μεταφορÜò πρÝπει
Üδεια για τη μεταφορÜ του εν
με üßκη.ουò ευθýνη να Ýχουν κατÜλληλη περιβαλλονηκÞ
λüγω υλικοý και να διαθÝτουν κατÜλληλα αδειοδοτημÝνα μÝσα και προσωπικü,

¶ρθοο 5
εκτÝλεση τηò σýμβασηò λαμβÜνει τα
ο
ενδεικνυüμενα μÝτρα ασφαλεßαò προò αποφυγÞ ατυχημÜτων , για τα οποßα θα ευθýνεται
ßδιοò καΘ; ολοκληρΙα απαλλασσομÝνου του εργοδüτη, Επßσηò ο ανÜδοχοò ευθýνεται
τρßτουò,
μονομερþò για κÜθε βλÜβη στο προσωπκü του και σε

Ο ανÜδοχοò υποχρεοýται üπωò κατÜ την

¶οθοο 6

Η δΕνÝργεια του διαγωνισμοý θα γßνει σýμφωνα με τιò διατÜξειò τηò διακÞρυξηò,
του Ν, 1Ο6θ/8Ο & του Ν. 4412l16, με σφραγισμÝνεò προσφορÝò,
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