ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 1.

H αναφορά για Α/Φ οχήματα τεχνολογίας EURO V σχετίζεται κυρίως με απαίτηση για σχετικό
εξοπλισμό τεχνολογίας μεταγενέστερης του 2009, δηλαδή για εξοπλισμό τουλάχιστον 10ετίας. Η
απαίτηση δηλώνει επιθυμία, θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση αλλά δεν σημαίνει αποκλεισμό.
Η αντίστοιχη αναφορά στα σάρωθρα για οχήματα τεχνολογίας τουλάχιστον EURO ΙΙΙ δηλαδή για
εξοπλισμό ηλικίας τουλάχιστον 20 ετών ενέχει αποκλεισμό.

Η διαφοροποίηση προέκυψε από τον διαφορετικό τρόπο υπολογισμού της ποσότητας των
αποβλήτων από ΒΙΠΕ σε ΒΙΠΕ. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες μπορούν να γίνουν
αποδεκτοί και με τους δύο τύπους Α/Φ . Θα αξιολογηθεί θετικά τα απορριμματοφόρα που θα
χρησιμοποιηθούν να είναι κλειστού τύπου, με σύστημα συμπίεσης, να διαθέτουν ανυψωτικό
μηχανισμό και να είναι κατάλληλα για τη μηχανική αποκομιδή - εκκένωση τροχήλατων κάδων
ποικίλλων διαστάσεων και χωρητικοτήτων

Οι αναφορές στη χωρητικότητα του Α/Φ αποτελούν την ελάχιστη απαίτηση όπως προκύπτει από
τις εκτιμήσεις μας για την ποσότητα των απορριμμάτων. Εφόσον η χρήση μεγαλύτερης
χωρητικότητας Α/Φ δεν επηρεάζει την προσφερόμενη τιμή, γίνεται αποδεκτή. Όπως αποδεκτή
γίνεται και η χρήση του ίδιου εξοπλισμού και του ίδιου δρομολόγιου για την κάλυψη των αναγκών
περισσότερων της μίας ΒΙΠΕ ή η χρήση του ίδιου εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών σε
ομάδα ΒΙΠΕ (με διαφορετικό πρόγραμμα αποκομιδής). Στις προσφορές επομένως μπορεί εφόσον
η συχνότητα αποκομιδής είναι 1ημέρα την εβδομάδα (1/7) το ίδιο Α/Φ την μία ήμερα να καλύπτει
τις ανάγκες 1 ΒΙΠΕ, την δεύτερη άλλης, την Τρίτη δύο γειτονικών κοκ. Η δε τιμή προσφοράς για
την με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμενης ομάδας ΒΙΠΕ μπορεί να δοθεί είτε αναλυτικά είτε κατ΄
αποκοπή.

Τα στοιχεία που παρατίθενται στο κεφάλαιο 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΠΕ του τεύχους Τεχνικής
Περιγραφής είναι πληροφοριακά και όχι δεσμευτικά .Οπως αναφέρεται αναλυτικά και στο κεφ 5
ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ του τεύχους της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, θεωρείται δεδομένο ότι οι
διαγωνιζόμενοι θα λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών του έργου και η υποβολή προσφοράς θα
αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι έχουν επαληθεύσει και συμπληρώσει τα στοιχεία του έργου και

ότι έχουν συμπεριλάβει στην οικονομική τους προσφορά οτιδήποτε σχετικό με την εκτέλεση του
έργου. Στο σημείο Α2 της Οικονομικής προσφοράς «διάθεση Απορριμμάτων» σημειώνεται
αθροιστικά το τέλος διάθεσης στο ΧΥΤΑ και τα μεταφορικά. Διαφορετικά μπορεί να δοθεί
συνολική κατ΄ αποκοπή τιμή για τα άρθρα Α1 έως Α4.
Σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων η συμφωνηθείσα αμοιβή δε τροποποιείται για
οποιονδήποτε λόγο.

Όπως αναφέρεται στο κεφ 6 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του τεύχους της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ , ο δεύτερος
υποφάκελος «τεχνικής προσφοράς» ότι σημείο Α ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει
να παρουσιάσει με εύληπτο τρόπο τον εξοπλισμό και το προσωπικό που θα απασχολεί στην κάθε
θέσης εργασίας. Επίσης, στο τεύχος γίνεται αναφορά και στη διαθεσιμότητα του Διαγωνιζόμενου
σε εξοπλισμό για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, ενδεικτικά αγροτικό όχημα, τράκτερ,
πλατφόρμα, αποφρακτικό μηχάνημα κλπ.
Στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής αναφέρονται όλες οι εργασίες όπως π.χ. ο καθαρισμός
φρεατίων ομβρίων γίνεται από εργάτη που έχει εισέλθει στο φρεάτιο (ή με άλλο τρόπο επιλογής
του Αναδόχου ενώ στο τεύχος της οικονομικής προσφοράς φαίνεται ότι η σχετική εργασία
χρεώνεται ανά τεμάχιο).

Ο υπολογισμός έχει γίνει με βάσει τα χιλιόμετρα της οδοποιίας της κάθε ΒΙΠΕ καλύπτοντας όλο το
οδικό δίκτυο ( Πεζοδρόμια και νησίδες) με την αναφερόμενη συχνότητα όπως προκύπτει από τη
τεχνική περιγραφή.
Στο τεύχος της Διακήρυξης αναφέρεται σαφώς ότι «Τόσο η διαδικασία
επιλογής αντισυμβαλλομένου της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ όσο και οι συναφθησόμενες συμβάσεις, θεωρούνται
ως εκ της φύσης της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και της προέλευσης της χρηματοδότησης, πράξεις Ιδιωτικού Δικαίου.
Ως εκ τούτου δεν τυγχάνει εφαρμογής καμία διάταξη νομοθετήματος που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. Εφαρμόζονται από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ οι εσωτερικοί κανονισμοί
προμηθειών και εκτέλεσης έργων. Η οικονομική προσφορά του Διαγωνιζόμενου θα πρέπει να
περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα για την παροχή της υπηρεσίας.

Η διαχείριση μπαζών (δηλαδή ΑΕΚΚ) θα περιληφθεί στις οικονομικές προσφορές κατόπιν εκτίμησης
από τον Διαγωνιζόμενο του όγκου και της συχνότητας για όλη τη διαδικασία (συλλογή, διαχείριση,
ζύγιση και τέλος διαχείρισης). Η φυτομάζα θα αντιμετωπίζεται ως ΑΣΑ.

