ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ
MUNICIPALITY OF PAFOS

Διαγωνιςμόσ υπ’ αρ. Π.Ε.Ε. 15/2020
Απομάκρυνςη μεταλλικών και άλλων καταςκευών
από το κτιριακό ςυγκρότημα των Χαρουπόμυλων ςτην Πάφο
O Διμοσ Πάφου προςκαλεί ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν
απομάκρυνςθ μεταλλικϊν και άλλων καταςκευϊν από το κτιριακό ςυγκρότθμα των Χαρουπόμυλων, που
βρίςκεται ςτθ Λεωφόρο Αποςτόλου Παφλου ςτθν πόλθ τθσ Πάφου.
Το ποςό τθσ προςφοράσ πρζπει να κυμαίνεται μεταξφ €0 και €12.000. Ο προςφοροδότθσ που κα επιλεγεί κα
αφαιρζςει για δικι του χριςθ και εκμετάλλευςθ τα υλικά που βρίςκονται ςτα εν λόγω κτίρια και περιλαμβάνουν
κατά κφριο λόγο τα ακόλουκα υλικά: (α) Αλουμίνιο (β) Σίδθρο (γ) Πλαςτικό (δ) Ανοξείδωτο ατςάλι (StainlessSteel)
Οι ποςότθτεσ και/ι αξία των υλικϊν πρζπει να εκτιμθκοφν από τον ενδιαφερόμενο προςφοροδότθ ςε επιτόπου
επικεϊρθςθ – αξιολόγθςθ. Η ευκφνθ για τθν ορκότθτα και πλθρότθτα τθσ εκτίμθςθσ βαραίνει αποκλειςτικά τουσ
προςφζροντεσ. Ο Διμοσ δεν κα καταβάλει οποιοδιποτε ποςό ςτον προςφζροντα που κα επιλεγεί για τθν
εκτζλεςθ τθσ ανατικζμενθσ εργαςίασ.
1. Περιγραφή Εργαςίασ:
1.1. Η ηθτοφμενθ εργαςία αφορά τθν πλιρθ αφαίρεςθ και τοποκζτθςθ αχριςτων υλικϊν ςε κιβωτάμαξα (κάδο
μεταφοράσ αδρανϊν υλικϊν) που κα προμθκεφςει ςτον Ανάδοχο ο Διμοσ. Η μεταφορά των εν λόγω
αδρανϊν υλικϊν ςτο Πράςινο Σθμείο κα γίνεται με φροντίδα και ζξοδα του Διμου.
1.2. Η ςφμβαςθ πρζπει να υλοποιθκεί μζςα ςε 50 θμζρεσ. Η ζναρξθ τθσ προκεςμίασ αυτισ κα κακοριςτεί μζςω
τθσ επιςτολισ κατακφρωςθσ.
2. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ:
2.1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ πρζπει να διακζτουν κατάλλθλα μθχανιματα για τθν εκτζλεςθ τθσ
ηθτοφμενθσ εργαςίασ, τα οποία να είναι κατάλλθλα αςφαλιςμζνα.
2.2. Οι χειριςτζσ των μθχανθμάτων πρζπει να κατζχουν τισ άδειεσ που ορίηονται από τθ ςχετικι νομοκεςία.
2.3. Οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να κατζχουν άδειεσ για τθ ςυλλογι και μεταφορά αποβλιτων/αδρανϊν υλικϊν
οι οποίεσ προνοοφνται ςτον περί Αποβλιτων Νόμο (Ν.185(Ι)/2011) ι/και ςε άλλα νομοκετιματα.
Νοείται ότι ο Διμοσ μπορεί να ηθτιςει ςε οποιοδιποτε ςτάδιο από τουσ προςφοροδότεσ τθν προςκόμιςθ των
εν λόγω αδειϊν και/ι πιςτοποιθτικϊν.
3. Υποχρεώςεισ Αναδόχου:
Ο Ανάδοχοσ οφείλει:
(α) Να ςυμμορφϊνεται με όλεσ τισ πρόνοιεσ τθσ νομοκεςίασ που διζπει τθν αςφάλεια, τθν υγεία και τθν
ευθμερία ςτθν εργαςία / των εργαηομζνων. Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ είναι υπόχρεοσ να εφαρμόηει τισ
πρόνοιεσ του περί Αςφάλειασ και Υγείασ Νόμου και τουσ ςχετικοφσ Κανονιςμοφσ και οποιουςδιποτε άλλουσ
Νόμουσ και Κανονιςμοφσ που τζκθκαν ι κα τεκοφν ςε ιςχφ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ. Σε περίπτωςθ που
δεν λάβει τα πιο πάνω μζτρα που απαιτοφνται από το Υπουργείο Εργαςίασ, Πρόνοιασ και Κοινωνικϊν
Αςφαλίςεων, κα κακίςταται απολφτωσ υπεφκυνοσ και υπόλογοσ για οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε επιςυμβεί.
(β) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ. Συγκεκριμζνα, οφείλει να παρζχει τα απαραίτθτα μζςα
ατομικισ προςταςίασ ςτο προςωπικό που κα εργοδοτεί και τα οποία κα προβλζπονται ςτθ γραπτι μελζτθ
εκτίμθςθσ επαγγελματικοφ κινδφνου για τισ εργαςίεσ που κα εκτελεί.
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(γ) Να διακζτει γραπτι μελζτθ εκτίμθςθσ επαγγελματικοφ κινδφνου για τισ εργαςίεσ που κα εκτελεί και θ οποία
κα εφαρμόηεται ςτθ διάρκεια υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.
4. Παρακολοφθηςη και ζλεγχοσ τησ εργαςίασ:
Η παρακολοφκθςθ, θ επίβλεψθ και ο ζλεγχοσ εκτζλεςθσ τθσ υπό ανάκεςθ εργαςίασ, κα αςκείται από τον
Συντονιςτι που κα οριςτεί για το ςκοπό αυτό από τον Διμο.
5. Υποβολή των προςφορών
5.1. Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να τοποκετιςουν τθν προςφορά τουσ ςτο Κιβϊτιο Προςφορϊν του Διμου
(είςοδοσ Δθμοτικοφ Μεγάρου, Πλατεία 28θσ Οκτωβρίου) μζχρι τθν Τρίτη 8.12.2020 και ϊρα 12.00. Στο
φάκελο να αναγράφεται θ φράςθ «Διαγωνιςμόσ ΠΕΕ 15/2020: Απομάκρυνςη υλικών από το Συγκρότημα
Χαρουπόμυλων».
5.2. Για πρόςκετεσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με τον αρμόδιο
λειτουργό του Διμου Πάφου κ. Χαράλαμπο Κυριάκου, τθλ 99414987.
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