ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ECOELASTIKA σας
καλεί να συμμετέχετε στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών για τo έργο «Συλλογή
μεταχειρισμένων ελαστικών από σημεία του Δ. Σκιάθου και μεταφορά σε μονάδες
αξιοποίησης».
Α. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών πρέπει να πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να είναι εγγεγραμμένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
2. Να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με ασφαλιστική κάλυψη για τη ζημία τρίτων
και για την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση
ζημιάς, ύψους κατ’ ελάχιστο 100.000 ευρώ ετησίως.
3. Να διαθέτουν τον ελάχιστο απαιτούμενο εξοπλισμό, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, και
συγκεκριμένα τουλάχιστον 1 φορτηγό χωρητικότητας τουλάχιστον 3 τόνων (κοινά, μη
ανατρεπόμενα, με απόβαρο 5-10tns).
4. Να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη μεταφόρτωση των μεταχειρισμένων
ελαστικών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο (πχ οχήματα με αρπάγη)
5. Να διαθέτουν για κάθε όχημα συλλογής και μεταφοράς οδηγό και συνοδηγό, ώστε να
είναι εφικτή η χειρονακτική φόρτωση των ελαστικών
6. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη διαδικασία ηλεκτρονικής
υποβολής προσφορών θα πρέπει να μην έχουν λυθεί ή πτωχεύσει, να μην εκκρεμεί σε
βάρος τους αίτηση πτώχευσης, να μην έχουν τεθεί και να μην βρίσκονται σε διαδικασία
να τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση.
7. Να μην ασκούν δραστηριότητες μηχανικής κοκκοποίησης, ενεργειακής αξιοποίησης ή
ανάκτησης μεταχειρισμένων ελαστικών
8. Να μην ασκούν τη δραστηριότητα διάλυσης Ο.Τ.Κ.Ζ.
9. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας, διάρκειας
μεγαλύτερης από ένα (1) έτος για το αδίκημα της ρύπανσης, της υποβάθμισης του
περιβάλλοντος καθώς και για εν γένει αδικήματα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί
προστασίας του περιβάλλοντος. Σε περίπτωση νομικών προσώπων τα παραπάνω πρέπει
να συντρέχουν στο πρόσωπο του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων.
Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που καταθέτουν ελλιπή, ψευδή,
ανακριβή ή εσφαλμένα στοιχεία.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αναλάβει το έργο της συλλογής μεταχειρισμένων ελαστικών από τα σημεία
συλλογής του Δ. Σκιάθου και της μεταφοράς τους στις παρακάτω μονάδες αξιοποίησης
σύμφωνα με την κατανομή που ακολουθεί.
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ Ασπρόπυργος &
ΑΞΕΛ ΕΠΕ Μαγούλα Αττικής
PERME HELLAS AE Ριτσώνα
Ευβοίας

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Ελαστικά Κατηγορίας Δ1
0%

Ελαστικά κατηγοριών Α, Β, Γ,Δ2
100%

100%

0%

Διάρκεια Σύμβασης: 1 έτος.
Δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) μόνο επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους και δυνατότητα
αναπροσαρμογής ανταλλάγματος σύμφωνα με τον τύπο αναπροσαρμογής της σύμβασης
συνεργασίας
α) i)Σημεία συλλογής
Σημεία συλλογής είναι τα καταστήματα βουλκανιζατέρ και τα συνεργεία του Δ. Σκιάθου που
εξυπηρετούνται από την ECOELASTIKA.
Ακολουθεί πίνακας με τους Δήμους στους οποίους βρίσκονται τα σημεία συλλογής που
αφορούν το παρόν έργο, την ενδεικτική κατανομή της ετήσιας εκτιμώμενης ποσότητας
μεταχειρισμένων ελαστικών καθώς και το πλήθος των σημείων συλλογής που συνεργάζονται
κατά το χρόνο της παρούσας προκήρυξης με την ECOELASTIKA:

ΝΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(tns)

Μαγνησίας

Σκιάθου

29

ΠΛΗΘΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ
3

β) Ποιοτικά Χαρακτηριστικά
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μεταχειρισμένων ελαστικών που θα παραλαμβάνει ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ και εν συνεχεία θα μεταφέρει και θα παραδίδει στις μονάδες αξιοποίησης είναι τα
εξής:
Κατηγορία Α:
• Ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων (επιβατικά λάστιχα και λάστιχα 4X4)
• Ελαστικά εμπορικών οχημάτων με ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας
μικρότερη από 17,5 ίντσες.
• Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ συμβατικά (diagonal) για μπροστινούς τροχούς

•

Ελαστικά βιομηχανικών και ανυψωτικών οχημάτων (πνευματικά) με ονομαστική
(εσωτερική) διάμετρο ζάντας μικρότερη ή ίση με 12 ίντσες
Μέσο βάρος: 8 kg
Κατηγορία Β:
• Ελαστικά εμπορικών οχημάτων με ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας
μεγαλύτερη ή ίση με 17,5 ίντσες.
• Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ για οπίσθιους τροχούς κίνησης με εξωτερική
διάμετρο έως 1400mm
• Ελαστικά βιομηχανικών οχημάτων (πνευματικά-industrial) με ονομαστική
(εσωτερική) διάμετρο ζάντας μεγαλύτερη από 12 ίντσες και με εξωτερική
διάμετρο έως 1400mm
Μέσο βάρος: 50 kg
Κατηγορία Γ:
• Ελαστικά moto
Μέσο βάρος: 4 kg
Καρηγορία Δ1:
• Ελαστικά χωματουργικών οχημάτων και οχημάτων έργου* (Grader, Loader, RDT, ADT,
Crane, Mechanical Handling) έως 1600mm
Μέσο βάρος 150kg
Καρηγορία Δ2:
• Ελαστικά αγροτικών οχημάτων με εξωτερική διάμετρο από 1400mm έως
1600mm
• Ελαστικά βιομηχανικών οχημάτων (πνευματικά-industrial) με εξωτερική
διάμετρο από 1400mm έως 1600mm
Μέσο βάρος 100kg
*Στην κατηγορία Δ1 συμπεριλαμβάνονται όλα τα ελαστικά χωματουργικών οχημάτων και
οχημάτων έργου με εξωτερική διάμετρο έως 1600mm.
Ελαστικά οποιασδήποτε κατηγορίας με εξωτερική διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη από 1600mm
καθώς και τα συμπαγή ελαστικά βιομηχανικών οχημάτων εξαιρούνται από τις παραπάνω
κατηγορίες και δεν είναι υπεύθυνη η Ecoelastika για την διαχείρισή τους.
Τα μεταχειρισμένα ελαστικά διαφόρων διαστάσεων καταλαμβάνουν κατά μέσο όρο
150kg/m3.

Τα μεταχειρισμένα ελαστικά που θα συλλέγονται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και θα παραδίδονται στις
μονάδες τελικής αξιοποίησης θα είναι ολόκληρα και καθαρά, δε θα περιέχουν νερά και θα είναι
απαλλαγμένα ξένων υλών (όπως π.χ. ζάντες, σαμπρέλες, ξύλα, πλαστικά, πέτρες, νερό και γενικά
διάφορα άλλα απορρίμματα). Η απομάκρυνση των τυχόν ξένων σωμάτων από τα
μεταχειρισμένα ελαστικά που έχουν συλλεχθεί, θα γίνεται με μέριμνα του Αναδόχου.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα έχει ευθύνη για τον έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών των
παραλαμβανόμενων μεταχειρισμένων ελαστικών
γ) Διαδικασία Παραλαβής - Παράδοσης
Τα σημεία συλλογής απευθύνονται στην ECOELASTIKA όταν έχουν διαθέσιμες ποσότητες
μεταχειρισμένων ελαστικών για συλλογή. Η ECOELASTIKA καταχωρεί τη σχετική παραγγελία στο
ηλεκτρονικό σύστημα που διαθέτει για την παρακολούθηση των παραγγελιών συλλογής
μεταχειρισμένων ελαστικών. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει υποχρέωση να παρακολουθεί καθημερινά on
line τις παραγγελίες στο σύστημα της ECOELASTIKA προκειμένου να ενημερώνεται για τις
εκκρεμείς παραγγελίες. Η ελάχιστη συλλεγόμενη ποσότητα από τα σημεία συλλογής, εφόσον
αυτή είναι διαθέσιμη, είναι 60 ελαστικά Α κατηγορίας ή/και 10 ελαστικά Β κατηγορίας ή/και
45 ελαστικά Γ κατηγορίας και η συλλεγόμενη ποσότητα από κάθε σημείο συλλογής είναι
επιθυμητό να μη ξεπερνά τα 250 ελαστικά αυτοκινήτων ή/και 40 ελαστικά φορτηγών ή/και 20
ελαστικά κατηγορίας Δ2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να συλλέγει τα μεταχειρισμένα ελαστικά
κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων και εντός 3 ημερών από την
ημέρα της παραγγελίας. Κατά την παραλαβή των μεταχειρισμένων ελαστικών από τα σημεία
συλλογής ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εφαρμόζει το on line σύστημα παρακολούθησης
παραδόσεων και παραλαβών μεταχειρισμένων ελαστικών και να προβαίνει σε ηλεκτρονική
καταγραφή των παραδιδόμενων –παραλαμβανόμενων ποσοτήτων μεταχειρισμένων ελαστικών
Για το σκοπό αυτό η ECOELASTIKA θα παραδώσει στον ΑΝΑΔΟΧΟ κατάλληλο εξοπλισμό. Ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζεται τον τεχνικό εξοπλισμό και το on line
σύστημα της ECOELASTIKA. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος το έργο θα εκτελείται με
προτυπωμένα έντυπα παράδοσης - παραλαβής και τις σχετικές οδηγίες της ECOELASTIKA.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την οργάνωση του έργου της συλλογής και
μεταφοράς (οργάνωση δρομολογίων, μεταφορικά μέσα), υπό τον όρο ότι εκπληρώνει τις
συμβατικές υποχρεώσεις του προς την ECOELASTIKA. Κατά την οργάνωση των εργασιών
συλλογής ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα λαμβάνει μέριμνα ώστε, κατά το μέτρο που είναι εφικτό, να
εξυπηρετεί χρονικά τα σημεία συλλογής, σύμφωνα με την ημερομηνία που έχει καταγραφεί το
αίτημά τους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα αποστολής προγράμματος εκτέλεσης παραγγελιών,
το οποίο ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να τηρεί.
Για την παράδοση των μεταχειρισμένων ελαστικών από τον ΑΝΑΔΟΧΟ στους τελικούς
αποδέκτες παρέχεται από την ECOELASTIKA πρόγραμμα ημερήσιων παραδόσεων που θα
καθορίζει κάθε φορά την ημέρα παράδοσης των φορτίων. Η ECOELASTIKA έχει εγκαταστήσει
στους τελικούς αποδέκτες αυτοματοποιημένο σύστημα ζύγισης. Τα φορτία που παραδίδονται
από τον ΑΝΑΔΟΧΟ στους τελικούς αποδέκτες θα πρέπει να ζυγίζονται και να καταχωρούνται

αποκλειστικά και μόνο με το σύστημα ζύγισης. Δε θα γίνονται αποδεκτά ζυγολόγια εκτός του
συστήματος ζύγισης και ελέγχου.
δ) Τιμολόγηση και καταβολή ανταλλάγματος
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τιμολογεί ανά μήνα το αντάλλαγμα για το έργο της συλλογής και μεταφοράς,
βάσει του βάρους (tn) των μεταχειρισμένων ελαστικών που παραδίδονται στις μονάδες τελικής
αξιοποίησης. Το βάρος θα προκύπτει από τα ζυγολόγια που θα εκδίδονται με το on line σύστημα
ζύγισης και ελέγχου. Το βάρος των μεταχειρισμένων ελαστικών που παραδίδονται στις μονάδες
τελικής αξιοποίησης θα ελέγχεται από την ECOELASTIKA με βάση το μέσο βάρος των τεμαχίων
ελαστικών που παραλαμβάνονται από τα σημεία συλλογής. Το μέσο βάρος ανά κατηγορία είναι
8kg για την Κατηγορία Α, 50 kg για την Κατηγορία Β, 4kg για την Κατηγορία Γ, 150kg για την
Κατηγορία Δ1 και 100kg για την κατηγορία Δ2. Γίνονται αποδεκτές από την ECOELASTIKA
αποκλίσεις μέχρι 5%. Το αντάλλαγμα καταβάλλεται εντός 60 ημερών από την έκδοση του
τιμολογίου.
Για την πληρέστερη ενημέρωση των συμμετεχόντων παρέχεται σχέδιο σύμβασης
συνεργασίας για τη συλλογή, μεταφορά και παράδοση των μεταχειρισμένων ελαστικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δικαιολογητικά Συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό σύμφωνα με το μέρος Α της Προκήρυξης (Οροι Συμμετοχής)
οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αποδεικτικό εγγραφής/καταχώρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
2. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με ασφαλιστική κάλυψη για τη ζημία τρίτων και για την
επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημιάς, ύψους
κατ’ ελάχιστο 100.000 ευρώ ετησίως.
3. Αποδεικτικά στοιχεία του ελάχιστου απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού που έχει
στην κυριότητά του & είναι ιδιοκτήτης. Ως αποδεικτικά στοιχεία νοούνται: επικυρωμένα
αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας, βιβλιαρίων μεταβολών, εγκρίσεις τύπου, ή
προτιμολόγια αγοράς. Σε περίπτωση που ο ελάχιστος απαιτούμενος μηχανολογικός
εξοπλισμός δεν είναι ιδιόκτητος, στην ως άνω δήλωση, είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει, τα μισθωτήρια συμβόλαια ενοικίασης του εξοπλισμού ή βεβαίωση πρόθεσης
συνεργασίας για μίσθωση του εξοπλισμού από τον ιδιοκτήτη του, για διάστημα
τουλάχιστον εννέα (9) μηνών, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να
τεκμηριώνεται ότι, ο ιδιοκτήτης έχει, κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
στην πλήρη κυριότητά του τον ελάχιστο απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό
4. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης εφόσον διαθέτει κάποιο από αυτά
5. Για τα προβλεπόμενα από τα σημεία 6 και 9 των όρων συμμετοχής υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση από τους συμμετέχοντες. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ του έργου θα πρέπει να
προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά (πιστοποιητικά περί μη πτωχεύσεως, μη
κατάθεσης αίτησης για πτώχευση, μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, μη λύσεως και
μη θέσεως σε εκκαθάριση) καθώς και αντίγραφο του ποινικού μητρώου του ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου αντίγραφο ποινικού μητρώου του/των νομίμου/ων
εκπροσώπου/ων.
Τα αρχεία που θα αποστείλουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα φέρουν την παρακάτω περιγραφή:
SKIATHOS_1_και τον αριθμό που αντιστοιχεί στα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
παραπάνω παράρτημα
Στην περίπτωση που αντιστοιχούν πλέον του ενός αρχεία ανά δικαιολογητικό τότε στην
παραπάνω περιγραφή θα προσθέτουν _a,b, c κλπ.
Παράδειγμα:
Για τα δικαιολογητικά που αντιστοιχούν στον αριθμό 4 Πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφόσον
ο υποψήφιος ΑΝΑΔΟΧΟΣ διαθέτει ISO 9001 και ISO 14001 τότε θα αναρτηθούν 2 αρχεία με
περιγραφή:
SKIATHOS_4_a και SKIATHOS_4_b

