
 

                                                                                              

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Θεσσαλονίκη, 15.01.2020                                 

                                                Αριθ. Πρωτ.:  253/15.01.2020                                                

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠOΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ 

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ 
 

 
Η ΟΛΘ ΑΕ προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρίες, να υποβάλλουν την προσφορά τους για την 
παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης των κάδων αστικών απορριμμάτων οικιακού 
τύπου που βρίσκονται στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της, σύμφωνα με τους όρους που 
ακολουθούν. 
 

ΜΕΡΟΣ Α΄ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Αντικείμενο σύμβασης 

1.1 Περιγραφή αντικειμένου 
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι το πλύσιμο των κάδων αστικών απορριμμάτων 
οικιακού τύπου της ΟΛΘ ΑΕ μία φορά την εβδομάδα και η απολύμανσή τους μία φορά το μήνα, 
σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 114218/97. 
Οι κάδοι είναι πλαστικοί ή μεταλλικοί χωρητικότητας μέχρι 1.100lt. 
Ο αριθμός των κάδων μπορεί να κυμαίνεται από 50 έως 60 κάδους εκάστοτε. 
 
1.2 Διάρκεια σύμβασης 
Η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται για ένα (1) έτος. 
 

2. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής  

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Φυσικά Πρόσωπα και Νομικά Πρόσωπα, που έχουν 
αποδεδειγμένη επάρκεια στον καθαρισμό και απολύμανση των κάδων αστικών απορριμμάτων 
οικιακού τύπου. 

Η επάρκεια αποδεικνύεται με τα παρακάτω:  

-  Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, για συναφείς με το αντικείμενο του διαγωνισμού 
δραστηριότητες. 

- Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015, για συναφείς με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού  δραστηριότητες  

- Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας Περιβάλλοντος ISO 14001:2015, για συναφείς με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού δραστηριότητες. 

 

 



 

3. Περιγραφή διαδικασίας  

3.1. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών 
Κριτήριο για την ανάθεση θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά βάσει της 
προσφερόμενης τιμής εφόσον πληρούνται οι γενικοί και τεχνικοί όροι της παρούσας.  
3.2 Χρόνος υποβολής προσφορών 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους, το αργότερο μέχρι την 
4/2/2020, με email στο τμήμα Προμηθειών της ΟΛΘ ΑΕ στη διεύθυνση: 
cathanasiou@thpa.gr. 
3.3 Διευκρινήσεις 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται, το 
αργότερο (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, ηλεκτρονικά στο 
email cathanasiou@thpa.gr  με κοινοποίηση στο evafaki@thpa.gr 
3.4 Ματαίωση – τροποποίηση διαδικασίας 
Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη διαδικασία ανάθεσης, ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της σε οποιοδήποτε στάδιο. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα, με διαφάνεια, να 
τροποποιήσει τους όρους της διαδικασίας. 
 
4. Περιεχόμενο προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική  γλώσσα, φέρουν υπογραφή και σφραγίδα της 
εταιρίας και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

4.1 Οικονομική προσφορά στην οποία θα αναφέρεται: 
 Η προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ. Η προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνει κάθε φύσης 

έξοδα, δαπάνες χημικών προϊόντων, απορρυπαντικών, αμοιβές προσωπικού 
συνεργείων.    

 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 90 
ημέρες 

 
4.2  Tεχνική προσφορά: Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιέχει κατ’ 

ελάχιστο τα ακόλουθα: 
i. Άδεια κυκλοφορίας του πλυντηρίου κάδων 
ii. Έγκριση τύπου για το πλυντήριο κάδων από το οποίο προκύπτουν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
iii. Αποδεικτικό απόκτησης κυριότητας ή μίσθωσης του πλυντηρίου κάδων  
iv. Δίπλωμα  οδηγού Γ΄ τάξης, που να έχει έμμισθη σχέση με τον ανάδοχο, η οποία 

αποδεικνύεται από αντίγραφο του πίνακα Ε4 ή του πίνακα Ε3 (σύστημα 
ΕΡΓΑΝΗ). 

v. Ονομαστική κατάσταση 2 ατόμων βοηθητικού προσωπικού, που να έχουν 
έμμισθη σχέση με τον ανάδοχο, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο του 
πίνακα Ε4 ή του πίνακα Ε3 (σύστημα ΕΡΓΑΝΗ). 

vi. Έγκριση τύπου από το ΓΧΚ για τα απορρυπαντικά. 
vii. Έγκριση ή βεβαίωση αποδοχής, του αναδόχου, για την απόρριψη λυμάτων, 

από τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού 
4.3 Αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας. 

 
5. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της προμήθειας        

5.1 Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται εντός 60 ημερών από την προσκόμιση του σχετικού 
τιμολογίου στην ΟΛΘ ΑΕ. Το τιμολόγιο θα συνοδεύεται από:  

 Το έντυπο παρακολούθησης της εργασίας, υπογεγραμμένο από τον ανάδοχο και το 



 

Τμήμα Διαχείρισης Μηχανικών Μέσων της Διεύθυνσης Συμβατικού Λιμένα, για κάθε 
μέρα εργασίας. 

 Αποδεικτικό παράδοσης των υγρών αποβλήτων (με ημερομηνία ίδια με την ημερομηνία 
της εργασίας), ανάλογης ποσότητας με τους κάδους που πλύθηκαν στη μονάδα 
βιολογικού καθαρισμού. 
 

5.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ετήσιου μισθώματος, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΟΛΘ ΑΕ έναντι του 
προμηθευτή. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 

1. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει ένα κλειστό όχημα πλύσης κάδων οικιακών 
απορριμμάτων. Το όχημα θα διαθέτει δεξαμενή καθαρού νερού, ελάχιστης 
χωρητικότητας 5m3, ξεχωριστά δεξαμενή ακαθάρτων καθώς και καυστήρα για τη 
θέρμανση του νερού. Θα φέρει στο πίσω μέρος σύστημα αγκίστρωσης που να ανυψώνει 
όλους τους τυποποιημένους κάδους χωρητικότητας έως 1.100 lt.  

 Το πλυντήριο κάδων θα πλένει όλους τους κάδους χωρητικότητας μέχρι 1.100lt 
(μεταλλικούς ή πλαστικούς), με ζεστό νερό (65ο C) που εκτοξεύεται με ταχύτητα 20 
λίτρα/λεπτό και υπό πίεση 180 bar και απορρυπαντικό.  

 Το απορρυπαντικό πρέπει να έχει έγκριση τύπου από το ΓΧΚ.  
 Η απολύμανση πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα με τη λήξη του κύκλου πλυσίματος με 

απορρυπαντικό. Η απολύμανση θα γίνεται με ζεστό νερό στους 85ο C. Θα πρέπει να 
λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να μην υπάρχουν διαρροές από το πλυντήριο κάδων. 

 Ο χειρισμός του μηχανήματος θα γίνεται από οδηγό τάξης Γ’ που διαθέτει την 
προβλεπόμενη από τη νομοθεσία άδεια, ενώ για την ολοκλήρωση του έργου απαιτούνται 
2 άτομα βοηθητικό προσωπικό. 

 Το πλύσιμο και η απολύμανση όλων των κάδων (από 50-60 εκάστοτε), θα γίνεται την 
ίδια ημέρα, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της ΟΛΘ ΑΕ, καθώς απαιτείται συνδυασμός 
εργασιών με το απορριμματοφόρο όχημα της ΟΛΘ ΑΕ, το οποίο θα προηγείται για να 
αδειάζει το περιεχόμενο των κάδων. 

 Τα νερά πλύσης και απολύμανσης θα οδηγούνται την ίδια ημέρα στη μονάδα βιολογικού 
καθαρισμού. 

 
2. Παρακολούθηση Σύμβασης  

Το Τμήμα Διαχείρισης Μηχανικών Μέσων της Διεύθυνσης Συμβατικού Λιμένα θα παρακολουθεί, 
εκ μέρους της ΟΛΘ ΑΕ, το έργο του αναδόχου. Η εκτέλεση των εργασιών θα βεβαιώνεται με 
έντυπο που θα υπογράφεται από κοινού μετά το πέρας της εργασίας από τον ανάδοχο και από 
το Τμήμα Διαχείρισης Μηχανικών Μέσων της Διεύθυνσης Συμβατικού Λιμένα. Επίσης ο 
ανάδοχος θα υποβάλει αποδεικτικό παράδοσης των υγρών αποβλήτων (με ημερομηνία ίδια με 
την ημερομηνία της εργασίας), ανάλογης ποσότητας με τους κάδους που πλύθηκαν, στη μονάδα 
βιολογικού καθαρισμού. 
 
                                                                                   

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ 

 

 

FRANCO NICOLA CUPOLO 

 

 

 

                                                                                          
 
 

      
                                                                             


