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Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών φόρτωσης και
μεταφοράς σμύριδας Νάξου, έτους 2018.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόκειται να προβεί σε διαγωνιστική διαδικασία,
που αφορά στην επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς της σμύριδας
Νάξου, έτους 2018, από τους χώρους συγκέντρωσης των ορυχείων Απειράνθου και Κορώνου
Νάξου στην Αποθήκη του Δημοσίου στο Καμπί Απειράνθου Νάξου.
Συνημμένα Παραρτήματα:
Παράρτημα Ι : Τεχνικές Προδιαγραφές/ Υποχρεώσεις Αναδόχου
Παράρτημα ΙΙ: Δικαιολογητικά Ανάθεσης
Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα Αίτησης υποβολής προσφοράς
Παράρτημα ΙV: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV:

60000000-8

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Τρίτη 11/12/2018 - 12:00μ

Συνοπτική περιγραφή συμβατικού αντικειμένου
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι (Τεχνικές Προδιαγραφές/ Υποχρεώσεις Αναδόχου),
θα αναλάβει να υλοποιήσει υπηρεσίες φόρτωσης- εκφόρτωσης και μεταφοράς οδικώς της
Ναξίας Σμύριδας από τους σταθμούς και τους χώρους συγκεντρώσεως των Σμυριδωρυχείων,
Απειράνθου και Κορώνου Νάξου, στην αποθήκη του Δημοσίου στη θέση «Καμπί» Απειράνθου
του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Πιο συγκεκριμένα, θα μεταφερθούν κατά μέγιστο 4.900 τόνοι σμύριδας από την περιοχή
Κορώνου σε μέση απόσταση από το Καμπί 19,43 χλμ και 2.250 τόνοι από την περιοχή
Απειράνθου σε μέση απόσταση από το Καμπί 8,25 χλμ (μέγιστο σύνολο μεταφερόμενης
ποσότητας: 7.150 τόνοι σμύριδας, μέγιστα συνολικά τονοχιλιόμετρα: 112.944,50).
Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης
Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
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Χρηματοδότηση - Προϋπολογισμός
Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των είκοσι
χιλιάδων ευρώ (20.000,00)€ χωρίς Φ.Π.Α 24%, ήτοι συνολικού ποσού είκοσι τεσσάρων
χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Γενικής Γραμματείας
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ειδικός
Φορέας 31-120 ΚΑΕ 3323).


Σχετική ανάληψη υποχρέωσης: η υπ΄ αριθ. πρωτ. 79049/5573/29-11-2018( AΔΑΜ:
18REQ004093474, AΔΑ: ΩΒΚ74653Π8-ΝΩΧ) του Τμ. Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, με
α/α 98379.

Σύνταξη και υποβολή προσφορών
Οι προσφορές συντάσσονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα και τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης. Υποβάλλονται εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτή,
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
(Λεωφ. Μεσογείων 119, Ισόγειο) έως την Τρίτη 11-12-2018 και ώρα 12:00μ με την ένδειξη:
«Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών φόρτωσης και μεταφοράς σμύριδας Νάξου, έτους
2018, αναφέροντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.
Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από αίτηση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το
Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ, η οποία θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Περιεχόμενο φακέλου προσφορών
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α)
Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», τα
οικονομικά στοιχεία της οποίας, συμπληρώνονται, σύμφωνα με την παρ. 2.1 του
παραρτήματος Ι (Τεχνικές Προδιαγραφές/Υποχρεώσεις Αναδόχου) και το υπόδειγμα του
Παραρτήματος ΙV όπου:

Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ, με δύο δεκαδικά ψηφία.

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το συνολικό κόστος θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς, χωρίς ΦΠΑ και με
ΦΠΑ.
β)
Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», τα στοιχεία
της οποίας θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές, που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι (Τεχνικές Προδιαγραφές/Υποχρεώσεις
Αναδόχου).
Πιο συγκεκριμένα, η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστον:
1. Συνοπτική περιγραφή του υπό ανάθεση αντικειμένου.
2. Πίνακα με το εργατικό και τεχνικό προσωπικό (οδηγοί αυτοκινήτων, συνοδηγοί,
αδειούχοι χειριστές χωματουργικών και δομικών μηχανημάτων, ειδικευμένοι
εργάτες, εργάτες, προσωπικό επιβλέψεως των εκτελουμένων εργασιών
φορτώσεως, μεταφοράς και απόθεσης) που θα απασχοληθεί.
3. Πίνακα με το μηχανολογικό εξοπλισμό μεταφοράς που θα χρησιμοποιηθεί.
4. Πίνακα με το μηχανολογικό εξοπλισμό φόρτωσης που θα χρησιμοποιηθεί.
5. Παράρτημα με τα παραστατικά τεκμηρίωσης των πινάκων (2), (3), (4), ήτοι άδειες
οχημάτων-μηχανημάτων, οδηγών, χειριστών, κλπ.
Ο πίνακας μηχανολογικού εξοπλισμού, υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνει
τουλάχιστον τέσσερα (4) Φορτηγά Δημοσίας Χρήσης και τουλάχιστον έναν (1) ελαστιχοφόρο
φορτωτή. Το προσωπικό θα πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στον απασχολούμενο
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εξοπλισμό και να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν (1) ειδικευμένο εργάτη ανά αυτοκίνητο για
την εργασία της απόρριψης άχρηστων υλικών.
Σημείωση: Οι προσφέροντες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς
ξεχωριστή λίστα με τα Φορτηγά Δημοσίας Χρήσης (τύπος, χωρητικότητα, ισχύς, αριθμός
κυκλοφορίας, αριθμός οχημάτων) που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο της μεταφοράς [Αρ.
333/2006 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή την
25.7.2006 από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ν. 1959/1991]. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να συμπεριλάβουν ξεχωριστή λίστα με τον εξοπλισμό φόρτωσης-απόθεσης (τύπος,
δυναμικότητα, ισχύς, αριθμός μηχανημάτων). Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα πρέπει να
τεκμηριώνεται με παραστατικά ιδιοκτησίας ή μίσθωσης ότι θα βρίσκεται διαθέσιμος στον
προσφέροντα κατά τις ημερομηνίες και στους χώρους εκτέλεσης του παρόντος έργου.
γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄/1986), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, τους οποίους δέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
Χρόνος ισχύος προσφοράς
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο για εξήντα (60) ημέρες από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η αναγραφή του χρόνου
ισχύος της προσφοράς είναι υποχρεωτική.
Παροχή Διευκρινίσεων
Διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από το
Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών (γρ. 237, 2ος όροφος Λ.
Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92), αρμόδια υπάλληλος: Γατσίδη Αλεξάνδρα , τηλ.: 213 1513 278.
Διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίδονται από τον κ. Ι. Ζαφειράτο, τηλ.:
213 1513 013.
Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 88 του
ν.4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους. Αν οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν
είναι ικανοποιητικές, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απορρίψει την προσφορά.
Ισότιμες προσφορές
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 90, παρ.1
του ν.4412/2016. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον αυτών των οικονομικών φορέων.
Συμπλήρωση- αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί τους
οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που
έχουν υποβάλει, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς
τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση,
που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δε
λαμβάνεται υπόψη.
Αποσφράγιση- Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων,
επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση των επί μέρους στοιχείων των Τεχνικών Προσφορών θα γίνει
από τον Προϊστάμενο του Τμ. Επιθεώρησης Μεταλλείων, κ. Ζαφειράτο Ιωάννη.
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Απόρριψη προσφοράς
 Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα,
 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας
Πρόσκλησης
 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση,
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της,
 Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι εξήντα (60)
ημέρες,
 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
 Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως
αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση,
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
 Επίσης απορρίπτεται προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.
 Προσφορά που δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι.
 Προσφορά που ορίζει χρόνο παράδοσης της υπηρεσίας μεγαλύτερο του προβλεπόμενου
στην παρούσα.
 Προσφορά για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις,
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την
αναθέτουσα αρχή.
Χρονική διάρκεια σύμβασης
Ο συνολικός συμβατικός χρόνος ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έως
τις 14/12/2018, καθώς όλη η διαδικασία παραλαβής της σμύριδας και της πληρωμής εισφορών
και δικαιώματος των σμυριδεργατών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2018.
Επισημαίνεται ότι, το Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος της ΕΓΣΕΕ – ΥΠΕΝ έχει τη δυνατότητα
χορήγησης, κατά την κρίση του, ολιγοήμερης μόνο παράτασης της χρονικής διάρκειας της
σύμβασης, εντός και όχι πέραν του τέλους του έτους 2018.
Τόπος παρεχόμενων υπηρεσιών
Οι υπηρεσίες φόρτωσης και μεταφοράς της σμύριδας θα υλοποιηθούν στη Νάξο.
Ματαίωση διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Οι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται να
διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για την εκτέλεση της
σύμβασης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της παρ. 2.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) του Παραρτήματος Ι.
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Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών Ανάθεσης- Δικαιολογητικά Ανάθεσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή θα αποστείλει σχετική πρόσκληση
στον προσωρινό Ανάδοχο και θα τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών,
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών
ανάθεσης του Παραρτήματος ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
πρόσκλησης.
Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης- Παραλαβής
Η εκάστοτε ισχύουσα ορισθείσα επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του Υ.Π.ΕΝ. είναι
αρμόδια για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, η οποία θα παρακολουθεί την
πορεία των εργασιών και θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του
αναδόχου, επικουρούμενη από το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου.
Πληρωμή- Κρατήσεις
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών, την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου της αρμόδιας ισχύουσας ορισθείσας
επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής, και την κοινοποίηση στον Ανάδοχο, της έγκρισης
του πρωτοκόλλου της επιτροπής από την Αναθέτουσα αρχή.
Η πληρωμή θα γίνει για τις ποσότητες της σμύριδας που θα φορτωθούν και θα μεταφερθούν,
κατόπιν προσκόμισης βεβαίωσης, που θα υπογράφει αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου
Σμυριδωρυχείων Νάξου και ο Ανάδοχος ή αντιπρόσωπος αυτού.
Πριν από την πληρωμή ο Ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών/ δικαιολογητικών, όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των υπηρεσιών
στον τόπο και με τον τρόπο, που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Επίσης ο Ανάδοχος επιβαρύνεται:
 με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για τις υπηρεσίες επί της καθαρής συμβατικής
αξίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
 με κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, επιβαρυνόμενη με τέλος
χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.) και
 με κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ
Ο.Γ.Α.).
Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.
Ειδικοί όροι
Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου.
Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες
της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πιστά την Εργατική Νομοθεσία και τον Κανονισμό
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών: Αριθ. Δ7/Α/οικ.12050/2223 «Κανονισμός
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. 1227/Β/14.6.2011), δεδομένου ότι
το αντικείμενο της μεταφοράς είναι μεταλλευτικό και υπάγεται στις ανωτέρω διατάξεις.
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Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων, καθώς και σε περίπτωση εργατικού
ατυχήματος, οι ευθύνες βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και αποκλείεται η έγκριση κάθε
αξιώσεως κατά του Δημοσίου.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΝ www.ypeka.gr και θα
αποσταλεί στο Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου.

Ο Υπουργός
Συνημμένα:
-Παράρτημα Ι
-Παράρτημα ΙΙ
-Παράρτημα ΙΙΙ
-Παράρτημα ΙV

Γ. Σταθάκης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
Ο προϋπολογισμός του συμβατικού αντικειμένου ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των
είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (4.800,00 €).
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του για το χρονικό διάστημα από την
υπογραφή του συμφωνητικού έως και τις 14.12.2018, καθώς η όλη διαδικασία θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί έως την 31.12.2018. Δεν υφίσταται δυνατότητα παράτασης της χρονικής
διάρκειας πέραν του έτους 2018.
Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Γενικής
Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Ειδικός Φορέας 31/120, ΚΑΕ 3323.
2.-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές περιλαμβάνουν οικονομικό μέρος και τεχνικό μέρος. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
2.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
Η Προσφορά στο τεχνικό μέρος της περιλαμβάνει τουλάχιστον:
1. Συνοπτική περιγραφή του υπό ανάθεση αντικειμένου.
2. Πίνακα με το εργατικό και τεχνικό προσωπικό (οδηγοί αυτοκινήτων, συνοδηγοί,
αδειούχοι χειριστές χωματουργικών και δομικών μηχανημάτων, ειδικ. εργάτες,
εργάτες, προσωπικό επιβλέψεως των εκτελουμένων εργασιών φορτώσεως,
μεταφοράς και απόθεσης) που θα απασχοληθεί στο έργο.
3. Πίνακα με το μηχανολογικό εξοπλισμό μεταφοράς που θα χρησιμοποιηθεί.
4. Πίνακα με το μηχανολογικό εξοπλισμό φόρτωσης που θα χρησιμοποιηθεί.
5. Παράρτημα με τα παραστατικά τεκμηρίωσης των πινάκων (2), (3), (4), ήτοι άδειες
οχημάτων-μηχανημάτων, οδηγών, χειριστών, κλπ.
Ο πίνακας μηχανολογικού εξοπλισμού, υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνει
τουλάχιστον τέσσερα (4) Φορτηγά Δημοσίας Χρήσης και τουλάχιστον έναν (1) ελαστιχοφόρο
φορτωτή. Το προσωπικό θα πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στον απασχολούμενο
εξοπλισμό και να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν (1) ειδικευμένο εργάτη ανά αυτοκίνητο για
την εργασία της απόρριψης άχρηστων υλικών.
Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς
ξεχωριστή λίστα με τα Φορτηγά Δημοσίας Χρήσης (τύπος, χωρητικότητα, ισχύς, αριθμός
κυκλοφορίας, αριθμός οχημάτων) που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο της μεταφοράς [Αρ.
333/2006 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή την
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25.7.2006 από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ν. 1959/1991]. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να συμπεριλάβουν ξεχωριστή λίστα με τον εξοπλισμό φόρτωσης-απόθεσης (τύπος,
δυναμικότητα, ισχύς, αριθμός μηχανημάτων). Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα πρέπει να
τεκμηριώνεται με παραστατικά ιδιοκτησίας ή μίσθωσης ότι θα βρίσκεται διαθέσιμος στον
προσφέροντα κατά τις ημερομηνίες και στους χώρους εκτέλεσης του παρόντος έργου.

2.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
Οι τιμές που θα προσφερθούν θα αφορούν την ακόλουθη εργασία και θα εκφραστούν με τις
ακόλουθες μονάδες μέτρησης:


Φόρτωση και μεταφορά σμύριδας, ευρώ κατά τονοχιλιόμετρο (τχλμ), από
τους σταθμούς και τους χώρους συγκεντρώσεως των Σμυριδωρυχείων, στην
αποθήκη του Δημοσίου στη θέση «Καμπί» Απειράνθου, όπου και θα
παραδίδονται οι μεταφερόμενες ποσότητες.

Η κατάρτιση των προσφορών να γίνει με δεδομένο ότι θα μεταφερθούν κατά μέγιστο 4.900
τόνοι σμύριδας από την περιοχή Κορώνου σε μέση απόσταση από το Καμπί 19,43 χλμ και 2.250
τόνοι από την περιοχή Απειράνθου σε μέση απόσταση από το Καμπί 8,25 χλμ (μέγιστο σύνολο
μεταφερόμενης ποσότητας: 7.150 τόνοι σμύριδας, μέγιστα συνολικά τονοχιλιόμετρα:
113.769,50).
Επισημαίνονται ιδίως τα ακόλουθα:
 σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του συνολικού
προϋπολογισμού του έργου.
 προσφορές με τιμές μονάδας (τχλμ) οι οποίες συνεπάγονται υπέρβαση του
συνολικού προϋπολογισμού, όταν εφαρμοστούν στα ανωτέρω μέγιστα
συνολικά τονοχιλιόμετρα απορρίπτονται.
 οι ανωτέρω ποσότητες δε δεσμεύουν το Δημόσιο έναντι του μειοδότη για
οποιεσδήποτε τυχόν μελλοντικές απαιτήσεις.
Στο Οικονομικό Μέρος αναγράφονται οι προσφερόμενες τιμές καθώς και ο τρόπος πληρωμής,
όπως ορίζεται κατωτέρω:


Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως
και αριθμητικώς. Η αναγραφή της κάθε τιμής θα γίνεται σε ΕΥΡΩ, με δύο
δεκαδικά ψηφία.



Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη εργασία, η
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής ( Πίνακας Οικονομικού Μέρους):
Ι. Τιμή Α, ευρώ ανά τονοχιλιόμετρο της μεταφοράς σμύριδας, συμπεριλαμβανομένης
της φόρτωσης και εκφόρτωσης αυτής με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
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Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στην τιμή (Α), εφόσον έχει κριθεί αποδεκτό και δεν έχει
απορριφθεί το Τεχνικό Μέρος.
Σημείωση: Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις επί του
καθαρού συμβατικού ποσού:
 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) ν.4412/16 αρ.375
παρ.7.
 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ,.
 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρο 64 Ν. 4172/2013).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών και τεχνικών μέσων, οι δε προσφέροντες
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι
προσφορές πριν την ανάθεση. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθεί από έκαστο προσφέροντα να
παρέχει εγγράφως αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό-τεχνικό χαρακτήρα της
μεταφοράς ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για τη μεταφορά
της σμύριδας.
3- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Έναρξη του έργου είναι η υπογραφή του συμφωνητικού ανάθεσης. Καταληκτική ημερομηνία
για την αποπεράτωση του έργου είναι η Παρασκευή 14/12/2018. Αν το έργο δεν έχει
ολοκληρωθεί πριν την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία, δεν γίνεται αποδεκτή καμιά αξίωση
του Αναδόχου. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να χορηγήσει ολιγοήμερη παράταση, εντός
του τρέχοντος έτους.
4- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:
4.1
Όταν υπογραφεί το συμφωνητικό ανάθεσης, αμέσως να αρχίσει τη μεταφορά της
σμύριδας από τους σταθμούς και τους χώρους συγκεντρώσεώς της. Η σμύριδα ποιότητας Α’ και
Β’ θα μεταφέρεται με τα αυτοκίνητα του Αναδόχου δια της μεταλλευτικής οδού και στη
συνέχεια δια των δημοσίων οδών Κορώνου-Απειράνθου και Απειράνθου-Μουτσούνας, θα
τοποθετείται μέσα στα διαμερίσματα (διακριτούς χώρους της αποθήκης) που ορίζονται για την
Α’ ποιότητα έτους 2018 και για τη Β’ ποιότητα έτους 2018 με τρόπο, ώστε να μην γίνεται
ανάμειξη με τις διάφορες υφιστάμενες ποιότητες και ποσότητες που υπάρχουν ήδη στην
αποθήκη. Ως υφιστάμενη νοείται η σμύριδα που εξορύχθηκε και παραλήφθηκε κατά τα
προηγούμενα του 2018 έτη.
4.2.
Να φορτώνει και να μεταφέρει αποκλειστικά την σμύριδα Α’ και Β’ ποιότητας, όπως
άλλωστε αυτή αποθηκεύεται σε διακριτό για κάθε ποιότητα διαμέρισμα, σύμφωνα με τις
οδηγίες του Γραφείου Σμυριδωρυχείων Νάξου, και από τους τόπους που θα του υποδεικνύει η
Υπηρεσία. Η σμύριδα πρέπει να είναι συσσωρευμένη στους χώρους φορτώσεως κατά
διακεκριμένες ποιότητες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η σμύριδα ταξινομείται σε ποιότητες Α΄,
Β΄, θραύσματα κλπ. Απαγορεύεται η ανάμειξη ποιοτήτων άλλων πλην της Α΄ ή της Β’,
αντίστοιχα, μέσα στο ίδιο φορτίο αυτοκινήτου ή στους χώρους των αποθηκών της σμύριδας.
Σμύριδα διαστάσεων άνω των 35 εκατοστών απαγορεύεται να μεταφερθεί και παραληφθεί.
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4.3
Να διαθέτει σε κάθε φόρτωση εξοπλισμό καθώς και υπεύθυνο προσωπικό,
τουλάχιστον ενός ειδικευμένου εργάτη, ειδικά για την απόρριψη των άχρηστων υλικών
προκειμένου το κάθε μεταφερόμενο φορτίο να αποτελείται από καθαρή σμύριδα Α΄ ή Β’
ποιότητας, υπό τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην
πιστοποιήσει φορτία ακατάλληλης σμύριδας.
4.2 α) Να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο σε αριθμό, ειδικότητα και ικανότητα προσωπικό
που απαιτείται για τη φόρτωση και μεταφορά της σμύριδας. Τούτο παρακολουθεί και ελέγχει
το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου, το οποίο ενημερώνει άμεσα το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου
Ελλάδος.
β) Να απασχολεί το κατάλληλο ειδικευμένο και ανειδίκευτο τεχνικό και εργατικό
προσωπικό για την εκτέλεση της ανατιθεμένης εργολαβίας μεταφοράς και είναι υπεύθυνος
έναντι του νόμου για κάθε παράβαση που σχετίζεται με την τυχόν απασχόληση ανειδίκευτου
και μάλιστα μη ασφαλισμένου προσωπικού. Ακόμη είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος ποινικώς και
αστικώς για την τυχόν επέλευση οιουδήποτε ατυχήματος σε βάρος προσωπικού, μηχανημάτων,
εγκαταστάσεων κλπ.
γ) Να χρησιμοποιήσει για το έργο της μεταφοράς, αποκλειστικά Φορτηγά Δημόσιας
Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) [αρ. 333/2006 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία
έγινε αποδεκτή την 25.7.2006 από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ν. 1959/1991] και σε αριθμό όχι
λιγότερα από 4 (τέσσερα) φορτηγά και επίσης όχι λιγότερο από 1 (ένα) ελαστιχοφόρο
φορτωτή ταυτόχρονα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και μέχρι το τέλος των εργασιών .
4.4
Να μεταφέρει την ποσότητα της σμύριδας που υπάρχει στους σταθμούς και στους
χώρους συγκεντρώσεως, πάντοτε κάτω από την επίβλεψη και σε συνεννόηση με τον ορισμένο
υπεύθυνο της παραλαβής υπάλληλο της Υπηρεσίας για το συγκεκριμένο σταθμό ή χώρο του
Γραφείου Σμυριδωρυχείων Νάξου, ο οποίος θα καθορίζει το ρυθμό της μεταφοράς, σύμφωνα
με τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας, του οποίου ο Ανάδοχος θα λάβει γνώσει εγγράφως.
4.5.
Η μεταφορά θα γίνεται με μέριμνα καθώς και μέσα φορτώσεως που ανήκουν στην
ευθύνη του Αναδόχου με τους ακόλουθους όρους:
α) Να εργάζεται κατά τις ώρες λειτουργίας του Γραφείου Σμυριδωρυχείων ιεραρχικά
από τις θέσεις ή σημεία που θα καθορίσει το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου, σύμφωνα με το
γραπτό του πρόγραμμα.
β) Να μεταφέρει υποχρεωτικά ολόκληρη την ποσότητα της σμύριδας Α΄ και Β’
ποιότητας, που θα υπάρχει προς μεταφορά στους σταθμούς, στις πλατείες των ορυχείων και
τους λοιπούς χώρους συγκεντρώσεως της σμύριδας και θα του υποδειχθούν από το Γραφείο
Σμυριδωρυχείων Νάξου κατά τη διάρκεια του έργου.
γ) Να μεταφέρει, μεταξύ άλλων, απαραιτήτως τη σμύριδα που θα βρίσκεται στις
παρακαμπτήριες των σταθμών Πηγής, Άνω Μαύρου Φάραγγα, Πεζουλών, μέχρι την πλατεία
του ορυχείου Τζουμαγιά και Ασπαλαθρωπού και από εκεί στην αποθήκη του Δημοσίου.
δ) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει τις συνολικές ποσότητες από κάθε
ποιότητα που θα μεταφερθούν ανάλογα με τις υπάρχουσες στη διάθεσή της προθεσμίες.
ε) Πριν την έναρξη της μεταφοράς καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου να
προβαίνει στην απαιτούμενη συντήρηση και επισκευή των τριών γεφυροπλαστιγγών του
Δημοσίου, στις τοποθεσίες i) Σαραντάρα Κορώνου, ii) Καμπί Απειράνθου και iii) Μουτσούνα
Απειράνθου, εφόσον επιθυμεί την χρησιμοποίηση της τελευταίας.
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στ) Να συντηρεί και να επισκευάζει τα οικήματα, εξοπλισμό και τις αποθήκες των
θέσεων φόρτωσης και των αποθηκών, εφόσον επιθυμεί τη χρησιμοποίησή τους. Οι επισκευές
αναφέρονται μόνο στις φθορές που θα προκαλέσει ο Ανάδοχος από τη χρήση των ανωτέρω, η
δε επισκευή τους θα περατώνεται άμεσα, ύστερα από επιθεώρηση και υπόδειξη του Γραφείου
Σμυριδωρυχείων Νάξου. Η Υπηρεσία πάντως επιφυλάσσει σ’ αυτήν το δικαίωμα καταλογισμού
σε βάρος του Αναδόχου και παρακρατήσεως από την πληρωμή για την προκειμένη μεταφορά,
κάθε ζημιάς που επήλθε σε κτιριακές ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό από
υπαιτιότητα του Αναδόχου και δεν επισκευάστηκε από αυτόν μέσα σε δέκα (10) ημέρες.
ζ) Πριν την έναρξη της μεταφοράς, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να
διαμορφώνει τους χώρους αποθήκευσης σμύριδας στη θέση «Καμπί» Απειράνθου,
προκειμένου, αφενός να είναι δυνατή η προσπέλαση των αυτοκινήτων μέχρι το χώρο
φόρτωσης ή εκφόρτωσης, αναλόγως, στις εν λόγω αποθήκες και αφετέρου, η εναπόθεση της
μεταφερομένης σμύριδας να γίνεται σε επίπεδη (και όχι σε κεκλιμένη) επιφάνεια, καθαρή από
κάθε φυτικό αλλά και πετρώδες υλικό.
4.6

Να συμμορφώνεται απαρέγκλιτα προς όλες τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις ανωτέρω υποχρεώσεις, το
Δημόσιο επιφυλάσσει σ’ αυτό το δικαίωμα να εκτιμά το κόστος που απορρέει από την
παράλειψη και να παρακρατεί τις συναφείς δαπάνες από την οφειλόμενη στον Ανάδοχο
αμοιβή. Η απαρίθμηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, όπως γίνεται στο άρθρο αυτό είναι
ενδεικτική και δεν αποκλείει κάθε άλλη (υποχρέωση) που σχετίζεται με αυτές και εν γένει με το
έργο της μεταφοράς σμύριδας με αυτοκίνητα.
5- ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, ο ανάδοχος να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/16. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πιστά την Εργατική Νομοθεσία και τον
Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών: Αριθμ. Δ7/Α/οικ.12050/2223
«Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. 1227/Β/14.6.2011),
δεδομένου ότι το έργο της μεταφοράς είναι μεταλλευτικό και υπάγεται στις ανωτέρω
διατάξεις.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβαίνει τις υποχρεώσεις του, που αναφέρονται στην
ανωτέρω παράγραφο, καθώς και σε κάθε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, οι ευθύνες
βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο σαν εργοδότη και αποκλείεται η αποδοχή οιασδήποτε
αξιώσεως κατά του Δημοσίου.
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6- ΖΥΓΙΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΣΜΥΡΙΔΑΣ
Η σμύριδα θα μεταφέρεται με αυτοκίνητα στις αποθήκες του Δημοσίου και θα εναποτίθεται
αφού πρώτα θα ζυγίζεται με τις αυτόματες πλάστιγγες που διαθέτει το Ελληνικό Δημόσιο και
που βρίσκονται στο πλησιέστερο σημείο είτε του ορυχείου, είτε του σημείου φορτώσεως, είτε
των αποθηκών σμύριδας του Δημοσίου, ύστερα από υπόδειξη του Γραφείου Σμυριδωρυχείων
Νάξου.
Οι πλάστιγγες θα ελέγχονται από το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου παρουσία του Αναδόχου
μεταφοράς ή αντιπροσώπου αυτού με χρήση κοινής πλάστιγγας ή σταθμών ακριβείας.
Σχετικό πρωτόκολλο, που θα υπογράφουν ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου
Σμυριδωρυχείων Νάξου και ο Ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπος αυτού, θα αποστέλλεται στο Τμήμα
Επιθεώρησης Μεταλλείων – Σώμα Επιθ. Νοτίου Ελλάδος.
7 - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΕΣ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο κατά τη μεταφορά της
σμύριδας, ώστε να αποφεύγεται η φθορά της μεταλλευτικής οδού από τη διακίνηση του
μεταφορικού μέσου π.χ. να αποφεύγει την υπερφόρτωση των οχημάτων πέρα από το
επιτρεπόμενο όριο κλπ. Ιδιαίτερα, επισημαίνεται η λήψη των απαραιτήτων μέτρων για την
αποφυγή πτώσεως σμύριδας από τα έμφορτα αυτοκίνητα επί του καταστρώματος της οδού, η
οποία, λόγω της μεγάλης σκληρότητάς της, προκαλεί πρόωρη φθορά στην εν λόγω οδό. Επίσης,
όπου είναι απαραίτητο, να χρησιμοποιεί ελαστιχοφόρο φορτωτή ή και εργατικά χέρια για την
προστασία της οδού. Η δαπάνη αποκαταστάσεως τυχόν ζημιών που θα προκληθούν εκ της
ανεπαρκούς λήψεως των σχετικών μέτρων, βαρύνει τον Ανάδοχο μεταφοράς.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ουδεμία ευθύνη φέρει για την κατάσταση και τις
συνθήκες βατότητας των δημοσίων οδών που συνδέουν τις αποθήκες με τις μεταλλευτικές
οδούς και τα Σμυριδωρυχεία, καθώς και για τις συνέπειες τυχόν υπερφορτώσεως των
αυτοκινήτων, για τις οποίες αποκλειστικός υπεύθυνος θα είναι ο Ανάδοχος.
8- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 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, όπως ισχύει και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

9- ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ
Σε περίπτωση αθετήσεως από τον Ανάδοχο οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που
αναφέρονται στη νομοθεσία, στην παρούσα και στο σχετικό συμφωνητικό, ο Ανάδοχος
καλείται μέσα στο χρόνο ισχύος του συμφωνητικού να συμμορφωθεί, άλλως επιβάλλεται κατ’
αυτού, με απόφαση του ΥΠΕΝ, ποινή έκπτωσης.
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και στην περίπτωση που θα διακόψει τη μεταφορά της
σμύριδας και παρά την πρόσκλησή του από το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου να επαναλάβει
την μεταφορά, παραλείψει να συμμορφωθεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα που θα
του επιδοθεί η σχετική πρόσκληση.
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Εάν ο Ανάδοχος καθυστερεί αδικαιολογήτως τη μεταφορά σμύριδας, δηλαδή παρά το γεγονός
ότι δεν υφίσταται λόγος αντικειμενικής αδυναμίας, καλείται εγγράφως από το Γραφείο
Σμυριδωρυχείων Νάξου να επαναλάβει τη μεταφορά μέσα σε τακτή προθεσμία. Εφόσον δεν
ανταποκριθεί στην πρόσκληση αυτή, η Υπηρεσία τον κηρύσσει έκπτωτο και αναθέτει σε άλλο
ιδιωτικό φορέα τη μεταφορά.
10- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει από καθ’ ύλη αρμόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΥΠΕΝ, η οποία θα παρακολουθεί την πορεία των
εργασιών και θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου,
επικουρούμενη από το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου και το Τμήμα Επιθεώρησης
Μεταλλείων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
(πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του
Ν.4250/2014)
1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού οικονομικού φορέα από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, απαιτούνται:
α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά:
 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε. ) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές
 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
 στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους νόμιμους
εκπροσώπους.
β) Φορολογική ενημερότητα
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα ( κύρια και επικουρική)
2. Λοιπά δικαιολογητικά:




Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Για την απόδειξη της καταλληλόλητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, ο
οικονομικός φορέας προσκομίζει πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αθήνα ……/……/….. 2018

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς στην υπ’ αριθ. πρωτ. _________________ πρόσκληση υποβολής
προσφορών για την παροχή υπηρεσιών φόρτωσης και μεταφοράς σμύριδας Νάξου,
έτους 2018.
Επωνυμία Εταιρείας :
ΑΦΜ/ΔΟΥ:
Διεύθυνση Έδρας:
Τηλέφωνα επικοινωνίας :
Fax / E- mail:
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο/Η Αιτ…..

(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία …………………
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη συμπλήρωση του
παρακάτω πίνακα.
Το συνολικό κόστος της προσφοράς αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά.
ΤΙΜΗ Α (Ευρώ ανά τονοχιλιόμετρο)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [Τιμή,
συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης,
εκφόρτωσης και απόθεσης στην αποθήκη με
κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.] Α Χ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΤΟΝΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ= (ΑΧ113.769,50)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΠΑ [Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις εκατό,
της ανωτέρω τιμής]

Ολογράφως

Αριθμητικώς

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 60 ΗΜΕΡΕΣ

Για τον προσφέροντα
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
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