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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Θεσσαλονίκη, 18/11/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8
Ταχ. Κώδικας: 546 26
Τηλέφωνο: (2310) 508-800
Fax:
(2310) 508-787
Πληροφορίες: Ιωνάς Θεόδωρος
Email: th.ionas@fodsakm.gr

Αριθμ.Πρωτ.:

17350

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΕΣ»
Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί για τις
ανάγκες του, σύμφωνα:
• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010,
• Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016,
• Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
• Τις διατάξεις του Ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών
εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»,
• Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Νέος δημοτικός και κοινοτικός κώδικας», όπως διατυπώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 22 του Ν.3536/2007,
• Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης»,
• Το με αρ.πρωτ.16516/31-10-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα το οποίο συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τους
υπαλλήλους του Περιφερειακού Συνδέσμου,
• Την με αρ.4π/2019 Μελέτη η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τους υπαλλήλους του Περιφερειακού
Συνδέσμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης,
στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΕΣ». Το συνολικό κόστος της
προμήθειας προϋπολογίζεται ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
α/α

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

τμχ.

8.000τμχ.

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ(ΦΙΑΛΗ
18.9 lt )

ΑΞΙΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
2,50€
ΦΠΑ (13 %)
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ (€)
20.000,00€
2.600,00€
22.600,00€
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Η προσφορά θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως τις 25/11/2019, θα
είναι σύμφωνη με την με αριθ.4π/2019 Μελέτη η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τους υπαλλήλους του
Περιφερειακού Συνδέσμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και θα περιλαμβάνει:
1 Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα.
2)Πλήρη τεχνική προσφορά.
3)Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ,αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού
προσώπου(καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.)(άρθρο 93 του Ν4412/2016).
4)Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου.
5)Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου.
6) Υπεύθυνη δήλωση η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα (Α) της πρόσκλησης.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς τα
ακόλουθα:
•
Η λέξη «Προσφορά»
•
Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
•
Ο τίτλος της σύμβασης
•
Η καταληκτική (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)
•
Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρου 92 παρ.1 του Ν.4412/16)
α)Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει μετά από απόφαση του Προέδρου του Περιφερειακού Συνδέσμου,
β)Μεταγενέστερη προσφορά ή προσφορά με ελλειπή δικαιολογητικά δε γίνεται δεκτή,
γ)Εναλλακτική προσφορά θα απορριφθεί,
δ)Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης είναι δεσμευτικό και δεν επιτρέπεται η υποβολή
προσφοράς με τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσης,
ε) Η πληρωμή θα γίνεται ύστερα από έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής και με ένταλμα που
θα εκδοθεί με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ μετά από την προμήθεια. Στο ποσό της
αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και κρατήσεις. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε
καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος της εντολής. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογητικά
πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Συνδέσμου. Σε περίπτωση ενεχυρίασης της απαίτησης
θα πρέπει να προσκομιστεί από τον ανάδοχο πράξη ενεχυρίασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 46274/22-09-2014
(Β’2573) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων».
στ) Θα υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο ενώ για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο
ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που να
καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με το υπόδειγμα
εγγυητικής επιστολής το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ.
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(1):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομεί
ου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Α) δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.1 της παρούσας.
Β) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(κύρια και επικουρική).
Γ) έλαβα πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της Διακήρυξης και αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα.
Δ) η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης.
Ε) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ΣΤ) η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για εκατόν ογδόντα (180) ήμερες από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών.
Ζ) δεν έχω αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του N.4412/2016,
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Η) δεν τελώ υπό πτώχευση ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελώ υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχω
αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες ή δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
Θ) δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φoρείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
Ι) η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ήτοι δεν έχει, άμεσα ή έμμεσα,
χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του
άρθρου 24 του ν.4412/2016, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την
ανεξαρτησία του στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.
ΙΑ) δεν έχω εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016,
ΙΒ) δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
ΙΓ) δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχω αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου
79 του ν.4412/2016,
ΙΔ) δεν θα επιχειρήσω να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να
αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
ΙΕ) δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου.

ΙΣΤ)Η εταιρία της οποίας είμαι νόμιμος εκπρόσωπος είναι εγγεγραμμένη στο ..................................................
Ημερομηνία: .......……….2019
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως.
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φράγκων 6-8
54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ. (2310) 508800
FAX .(2310) 508787
E-mail : th.ionas@fodsakm.gr

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ
ΕΞΙ (36) ΜΗΝΕΣ>>
Αρ. Μελέτης : 4π/ 2019
Προϋπολογισμός: 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
13%

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13%
22.600,00 ΕΥΡΩ (€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 13%
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική Έκθεση
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
5. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Σελίδα
1
3
5
8
9
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ
ΕΞΙ (36) ΜΗΝΕΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φράγκων 6-8
54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ. (2310) 508800
FAX .(2310) 508787
E-mail : th.ionas@fodsakm.gr

Αρ. Μελέτης : 4π/ 2019
Προϋπολογισμός:
20.000,00€
Φ.Π.Α. 13%

πλέον

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια εμφιαλωμένου νερού Φιάλης 18,9lt για τις
ανάγκες των χώρων του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(Φο.Δ.Σ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας ( ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΧΥΤΑ Κασσάνδρας, ΧΥΤΑ Κατερίνης και ΧΥΤΑ
Ν. Σερρών-Μετόχι ), δεδομένου ότι οι παραπάνω χώροι δεν υδροδοτούνται με πόσιμο νερό για την
εξυπηρέτηση των αναγκών του υπάρχοντος προσωπικού.
Λαμβάνοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
• Τις διατάξεις του Ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση
κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»
• Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Νέος δημοτικός και κοινοτικός κώδικας», όπως διατυπώθηκε με
την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007,
• Τις βεβαιώσεις των Προϊσταμένων Διεύθυνσης των χώρων του Περιφερειακού Συνδέσμου
ΦΟΔΣΑ στους οποίους είναι υπεύθυνοι, καθώς και τις βεβαιώσεις των υπηρεσιών ύδρευσης των
αντίστοιχων Δήμων στους οποίους ανήκουν οι χώροι του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ,
σχετικά με την μη υδροδότηση πόσιμου νερού των χώρων.
η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης και σύμφωνα με:
και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
αποκλειστικά της τιμής.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 20.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι ποσότητα είναι ενδεικτική και η απορρόφηση της θα γίνεται επί των πραγματικών αναγκών
που θα προκύψουν κατά το χρονικό διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών.
Τo υπό προμήθεια εμφιαλωμένο νερό θα είναι αρίστης ποιότητας και θα συμμορφώνεται με τα
στάνταρ της Ευρωπαικής και της Ελληνικής νομοθεσίας. Επίσης θα τηρεί όλους τους κανόνες
•
•
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υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ενώ αν αποδειχτεί ακατάλληλο ή μη
απόλυτα συμμορφώμενο με τις τεχνικές προδιαγραφές, η υπηρεσία έχει δικαίωμα να απορρίψει
όλη την παρτίδα της παραγγελίας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή της.
Η μεταφορά του νερού θα γίνεται με μεταφορικό μέσο του προμηθευτή και θα παραδίδεται στους
χώρους του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α)
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΧΥΤΑ Κασσάνδρας, ΧΥΤΑ Κατερίνης και ΧΥΤΑ Ν. ΣερρώνΜετόχι), κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η προμήθεια θα είναι τμηματική και η παράδοση
θα γίνεται σε διάστημα έως δύο (2) εργασίμων ημερών μετά την ειδοποίηση του προμηθευτή, ενώ η
συχνότητα παραγγελιών ανά χώρο υπολογίζεται σε τουλάχιστον μία παραγγελία τον μήνα με
ενδεχόμενο αύξησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να
προμηθεύσει τα υλικά ή σε περίπτωση που παρατηρηθούν καθυστερήσεις στις παραδόσεις των
υλικών ο Περιφερειακός Σύνδεσμος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει τον
προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα έχει έναρξη από την ημερομηνία
υπογραφής της και θα ισχύει για τριάντα έξι (36) μήνες, και με αντίστοιχη πρόβλεψη στον
προϋπολογισμό των ετών 2019, 2020, 2021 και 2022.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Θεσσαλονίκη 07/11/2019

ΙΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φράγκων 6-8
54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ. (2310) 508800
FAX .(2310) 508787
E-mail : th.ionas@fodsakm.gr

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ
(36) ΜΗΝΕΣ»
Αρ. Μελέτης : 4π/ 2019
Προϋπολογισμός: 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13%

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια εμφιαλωμένου νερού Φιάλης 18,9lt,
το οποίο θα είναι κατάλληλο για κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών των υπηρεσιών του
Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Κεντρικής
Μακεδονίας (ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΧΥΤΑ Κασσάνδρας, ΧΥΤΑ Κατερίνης και ΧΥΤΑ Ν. Σερρών-Μετόχι). Οι
απαιτούμενες ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων και για τον λόγο αυτό
έχει γίνει εκτίμηση των ποσοτήτων που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών του
Περιφερειακού Συνδέσμου για το διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών.
Το νερό θα είναι συσκευασμένο αεροστεγώς σε διαφανή φιάλη «ΡΕΤ» που είναι κατάλληλη για
νερό. Σε περίπτωση που προσφερθεί εισαγόμενο νερό, αυτό θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις
ισχύουσες σχετικές διατάξεις (Κοινοτικές και Εθνικές) και να συνοδεύεται με τα προβλεπόμενα από τη
νομοθεσία κατάλληλα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά.
Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και να είναι ευανάγνωστες, στην
ελληνική γλώσσα τα πιο κάτω στοιχεία:
•
•
•
•
•
•
•
•

Όνομα ή Εμπορική επωνυμία & διεύθυνση του παρασκευαστή
Αριθμός άδειας λειτουργίας του εργοστασίου
Τόπος εκμετάλλευσης του νερού
Φυσική και Χημική ανάλυση του νερού
Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας (χρόνος / μήνας / ημέρα)
Ονομασία πώλησης
Ποσότητα του προϊόντος
Ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης

Ο προμηθευτής που θα αναλάβει την προμήθεια του νερού είναι υποχρεωμένος να παραχωρήσει
στις υπηρεσίες του Περιφερειακού Συνδέσμου συσκευές θερμοψυκτών νερού, των οποίων την
συντήρηση και την υγειονομική προστασία (απολύμανση, αλλαγή φίλτρων κλπ) θα αναλάβει ο ίδιος ο
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προμηθευτής (με δικά του έξοδα) και θα γίνεται με συχνότητα τουλάχιστον 3 μηνών. Ο προμηθευτής
αναλαμβάνει την υποχρέωση σε διάστημα εντός δύο (2) ημερών να ανταποκριθεί στο αίτημα του
Περιφερειακού Συνδέσμου για συντήρηση του θερμοψύκτη. Σε περίπτωση που ο θερμοψύκτης δεν
μπορεί να επισκευαστεί επί τόπου, τότε ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τον αντικαταστήσει με
άλλον εντός 24ώρου. Μετά τη λήξη της σύμβασης ο Περιφερειακός Σύνδεσμος είναι υποχρεωμένος να
επιστρέψει τις συσκευές στον προμηθευτή.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΙΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΟΝΩΝ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α’ ΒΑΘΜΟΥ

ΑΔΑ: 68Ψ5ΟΞΧΝ-ΧΦΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φράγκων 6-8
54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ. (2310) 508800
FAX .(2310) 508787
E-mail : th.ionas@fodsakm.gr

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ
ΕΞΙ (36) ΜΗΝΕΣ»
Αρ. Μελέτης : 4π/ 2019
Προϋπολογισμός: 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
13%

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια εμφιαλωμένου νερού Φιάλης 18,9lt, το οποίο θα είναι
κατάλληλο για κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών των υπηρεσιών του Περιφερειακού Συνδέσμου
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΧΥΤΑ
Κασσάνδρας, ΧΥΤΑ Κατερίνης και ΧΥΤΑ Ν. Σερρών-Μετόχι ).
ΑΡΘΡΟ 2Ο
Εγγύηση ποιότητας
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα προς προμήθεια είδη ανταποκρίνονται
πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών και ότι είναι στο σύνολό τους από υλικό άριστης
ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ελάττωμα. Επίσης εγγυάται πως τα
προμηθευόμενα είδη ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
Υποχρεωτική είναι η ύπαρξη συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις των ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί ο έλεγχος σε εξειδικευμένο εργαστήριο για εξακρίβωση του λόγου
πιθανής αστοχίας των προμηθευόμενων υλικών, τα έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής,
σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωμένος να προβεί με δικές του δαπάνες στην άμεση αντικατάσταση
κάθε υλικού που θα καταστεί ακατάλληλο λόγω κακής ποιότητας. Αν διαπιστωθεί ότι τα
προσφερόμενα υλικά έχουν υποστεί βλάβη που δεν οφείλεται αποδεδειγμένα σε κακή χρήση αποθήκευση, ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει άμεσα το κατεστραμμένο ή φθαρμένο υλικό
χωρίς χρέωση σε δύο (2) ημερολογιακές μέρες από την ειδοποίηση της υπηρεσίας.
Αν ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου υλικού κηρύσσεται έκπτωτος με
όλες τις νόμιμες συνέπειες.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
Τόπος παράδοσης
Τόπος παράδοσης όπως αναφέρεται στον Πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών.
Οι χώροι παράδοσης των υλικών είναι :
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ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Τηλ. Επικοινωνίας:
ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Τηλ. Επικοινωνίας:
ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
Τηλ. Επικοινωνίας:
ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Τηλ. Επικοινωνίας:
ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Τηλ. Επικοινωνίας:
ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Τηλ. Επικοινωνίας:
ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Τηλ. Επικοινωνίας:

ΧΥΤΑ/ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ
Δήμος: Λαγκαδά
Θέση: Ερυθρά Καμέλη
2394028080
ΣΜΑ Ευκαρπίας
Δήμος: Παύλου Μελά
Θέση: Δερβένι (Πίσω από το ΤΙΤΑΝ)
2310685099
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
Θέση: Δερβένι
2310686083
ΧΥΤΑ /ΜΕΣ/ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ
Δήμος: Θέρμης
Θέση: Ταγαράδες
2392091358
ΧΥΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Δήμος: Κασσάνδρας
Θέση: Παλαιόκαστρο
6979675689 / 6940586711
ΧΥΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Δήμος: Κατερίνης
Θέση: Μπουφόλακας
2310508794
ΧΥΤΑ ΣΕΡΡΩΝ - ΜΕΤΟΧΙ
Δήμος: Σερρών
Θέση: Ερείπια Νεράιδας
2321111492

Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης παρουσιαστεί ανάγκη παράδοσης σε
οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
εκτός των ήδη αναγραφομένων τόπων παράδοσης, ο ανάδοχος της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να
εξασφαλίσει την παράδοση, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης της Υπηρεσίας. Για οποιαδήποτε
τροποποίηση της σύμβασης όσον αφορά στον τόπο παράδοσης θα ισχύουν οι ίδιοι όροι που ισχύουν
και για τους λοιπούς τόπους παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
Χρόνος και τρόπος παράδοσης
Η ευθύνη για τη μεταφορά των υλικών βαρύνει τον ανάδοχο και πρέπει να γίνεται με τον πλέον
ενδεδειγμένο ασφαλή τρόπο.
Η παράδοση θα γίνεται σε διάστημα έως δύο (2) εργασίμων ημερών μετά την ειδοποίηση του
προμηθευτή, ενώ η συχνότητα παραγγελιών ανά χώρο υπολογίζεται σε τουλάχιστον μία παραγγελία
τον μήνα με ενδεχόμενο αύξησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
ΑΡΘΡΟ5Ο
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

ΑΔΑ: 68Ψ5ΟΞΧΝ-ΧΦΞ

ΑΡΘΡΟ 6ο
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά με εντάλματα που θα εκδίδονται μετά από
κάθε παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά
στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και
όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Συνδέσμου.
Τoν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και
αμετάβλητη καθ΄όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Σε περίπτωση ενεχυρίασης της απαίτησης θα
πρέπει να προσκομιστεί από τον ανάδοχο πράξη ενεχυρίασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 46274/22-09-2014
(Β’2573) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».
ΑΡΘΡΟ 7Ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει εγγυητική
επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας των ειδών για την
οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή
των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
ΑΡΘΡΟ 8Ο
Γενικά οι παραπάνω απαιτήσεις θεωρούνται και ουσιώδεις και απαραβίαστες εκτός εάν αναφέρεται
ρητά ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΙΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΟΝΩΝ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α’ ΒΑΘΜΟΥ

ΑΔΑ: 68Ψ5ΟΞΧΝ-ΧΦΞ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ
(36) ΜΗΝΕΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φράγκων 6-8
54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ. (2310) 508800
FAX .(2310) 508787
E-mail : th.ionas@fodsakm.gr

Αρ. Μελέτης :
4π/ 2019
Προϋπολογισμός: 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
13%

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ(ΦΙΑΛΗ
18.9 lt )

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

τμχ.

8.000τμχ.

ΑΞΙΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
2,50€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ (€)
20.000,00€

ΦΠΑ (13 %)
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ:

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΙΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2.600,00€
22.600,00€

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΟΝΩΝ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α’
ΒΑΘΜΟΥ

ΑΔΑ: 68Ψ5ΟΞΧΝ-ΧΦΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φράγκων 6-8
54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ. (2310) 508800
FAX .(2310) 508787
E-mail : th.ionas@fodsakm.gr

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ
(36) ΜΗΝΕΣ»
Αρ. Μελέτης :
4π/ 2019
Προϋπολογισμός: 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
13%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του προμηθευτή ………………………………………….., με έδρα ………………., οδός ……………………, αριθμός …,
τηλέφωνο ………….., φαξ ……… email…………..
Αφού έλαβα γνώση τους όρους της με Αριθ.4π/2019 Μελέτης σχετικά με την προμήθεια:
«ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36)
ΜΗΝΕΣ», τους αποδέχομαι πλήρως χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά.
α/α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ(ΦΙΑΛΗ
18.9 lt )

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

τμχ.

8.000τμχ.

ΑΞΙΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ (€)

ΦΠΑ (13 %)
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ:

Ημερομηνία ……./…../2019

Ο προσφέρων
(Σφραγίδα και Υπογραφή)

