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ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ 

ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ 

 
        Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν, να υποβάλουν προσφορά για 

την κατασκευή ενός ψυκτικού θαλάμου προσωρινής αποθήκευσης των επικίνδυνων 

αποβλήτων  (CPV 42513290-4), χωρητικότητας 40m
3
  για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. 

Νάξου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφοράς μόνο βάσει τιμής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης €12.200,00 με Φ.Π.Α,  με τις 

εξής τεχνικές προδιαγραφές: 

• Ο ψυκτικός θάλαμος να είναι επαρκούς χωρητικότητας 40m
3
, να φέρει στην πόρτα του 

το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικινδύνου και τον όρο  Επικίνδυνα 

Απόβλητα 

• Η κατασκευή του θαλάμου πρέπει να είναι από υλικά υψηλής ανθεκτικότητας με 

αντοχή στην οξείδωση 



• Ο θάλαμος πρέπει να είναι βαμμένος εξωτερικά και εσωτερικά, με υψηλής αντοχής 

χρώματα 

• Ο θάλαμος να διαθέτει αντιολισθητικό δάπεδο με κατάλληλο υπόστρωμα (μεταλλικό ή 

βιομηχανικού τύπου) για ενίσχυση του δαπέδου 

• Να υπάρχει μόνωση 

• Ο θάλαμος να φέρει μεταλλική πόρτα, η οποία κλείνει αεροστεγώς, με εξωτερικό 

διακόπτη για την ενεργοποίηση του εσωτερικού φωτισμού ή να υπάρχει εσωτερικό 

σύστημα φωτισμού με αδιάβροχες λυχνίες οι οποίες να τίθενται σε λειτουργία  άμεσα 

με το άνοιγμα της πόρτας 

• Η ηλεκτρική εγκατάσταση, πρέπει να αποτελείται από ένα εξωτερικό πίνακα, 

μεταλλικό, για τη σωστή λειτουργία και τον έλεγχο του ψυκτικού θαλάμου. Ο πίνακας, 

πρέπει να διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο θερμοστάτη, μια μικροαυτόματη ασφάλεια, και 

έναν ρευματολήπτη βιομηχανικού τύπου, στεγανό. Το σύστημα ψύξης πρέπει  να είναι 

αυτόνομο, με ψυκτική μονάδα συντήρησης και να διαθέτει όλα τα απαραίτητα 

εξαρτήματα για τη σωστή και αυτόματη λειτουργία του 

• Ο θάλαμος να διαθέτει πόμολο ασφαλείας για άνοιγμα και από το εσωτερικό του 

• Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να βρίσκονται σε σημεία όπου υπάρχει δυνατότητα 

ευχερούς διακίνησης των οχημάτων μεταφοράς των αποβλήτων 

• Θα πρέπει να εφαρμόζεται επιμελημένη και συμμετρική τοποθέτηση των περιεκτών  

Τα υλικά κατασκευής και τα ψυκτικά μηχανήματα του ψυκτικού θαλάμου να φέρουν  

την προβλεπόμενη σήμανση CE και οι εταιρείες που θα υποβάλλουν προσφορές τις 

απαραίτητες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.  

  

Όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται στις τεχνικές προδιαγραφές να 

συµπεριληφθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.               

           Οι προσφορές να υποβάλλονται ή να αποστέλλονται κλειστές σε σφραγισμένο 

φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΓΝ-ΚΥ Νάξου. 

            Ο κλειστός φάκελος θα περιλαμβάνει: 

Α) Τεχνική προσφορά, η οποία θα συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας πρόσκλησης(εις διπλούν) 

Β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό υποφάκελο) (εις διπλούν) 

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος 

έως και την 26/03/2018 ημέρα Δευτέρα.   

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, καμία προσφορά δε θα 

γίνεται αποδεκτή.  



Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα 

πραγματοποιηθεί στις 27/03/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 στην Οικονομική Υπηρεσία 

του ΓΝ-ΚΥ Νάξου. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την συνέχιση 

της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.  

� Η πληρωμή του μειοδότη , θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) 

ημερών : 

Α) από τη λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 

πρακτικού παραλαβής σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με την προϋπόθεση 

της προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν 

όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία και 

Β) Δυνάμει της Παραγράφου  Ζ’ του ν.4152/2013 (Α’107) όπως ενσωματώθηκε στην 

ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2011/7 Ε.Ε. της 16
ης

 Φεβρουαρίου 2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές και 

ειδικότερα με την Υποπαράγραφο Ζ.5 δε του ως άνω νόμου όπου ρυθμίζονται οι 

συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών και ρυθμίζονται τα θέματα 

του νόμιμου τόκου υπερημερίας και των προθεσμιών πληρωμής στις εμπορικές 

συναλλαγές, στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή. 

 Επίσης, η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού 

χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον 

ορίζεται από το νόμο. 

Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε 

ισχύουν. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν 

γίνονται δεκτές. 

Η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια, γίνει η 

αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές 

υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

        Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ         
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