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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα αίτηση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος έχει ανάγκη να εξασφαλίσει την δαπάνη για την
« Συντήρηση και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού κήπων »
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και
σφραγίζεται και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του
φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως με το θέμα της προσφοράς ( τίτλο ) αλλά και τα εξής
στοιχεία :
Προς Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Λήξη Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η
τεχνική περιγραφή που ακολουθεί :

28η/9/2017 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην

ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Κ.Α.: 35.6264.0003
Α.Μ.:
106 /17
Προϋπολογισμός : 4.094,68 €
Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες συντήρησης και επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού του
Τμήματος Πρασίνου (θαμνοκοπτικά-μισινέζες, χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ), και ειδικότερα των εξής:
(1) Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας: Μισινέζα Stihl FS 450 (4 τεμάχια), μισινέζα Stihl FS 400 (2
τεμάχια), χλοοκοπτικό Efco LR (κινητήρας Briggs & Stratton 675), χλοοκοπτικό Green Team –
Marin (κινητήρας Briggs & Stratton 675), χλοοκοπτικό Green technology (κινητήρας Briggs &
Stratton 675), φρέζα Grillo11500, φρέζα Master Robin MD 50 RSR, αλυσοπρίονο Stihl MS 280C,
αλυσοπρίονο Husqvarna 334T, αλυσοπρίονο Husqvarna Τ435, σκαπτικό μηχάνημα Garbin Group
ΤΖ M65, φρέζα SEB, αλυσοπρίονο Stihl MS 45 (3 τεμάχια), μπορντουροψάλιδο Stihl MS 45 (3
τεμάχια), μπορντουροψάλιδο Stihl ΗS 75, μπορντουροψάλιδο Husqvarna 123HD60,
κονταροπρίονο Stihl HT 101, γεωτρύπανο Efco TR 1551, αλυσοπρίονο Stihl MS 361C,
νεφελοψεκαστήρας
Efco
AT
2080,
κονταροπρίονο
Stihl
KM
85R
(4
τεμ.),
κονταρομπορντουροψάλιδο Stihl KM 85R, τρακτέρ με φρέζα Goldoni 240 Universal, φυσητήρας
Stihl ΗS 75 (3 τεμάχια).
(2) Δημοτική Ενότητα Μαγούλας: Μισινέζα Husqvarna 163R (2 τεμάχια), αλυσοπρίονο Husqvarna
240,
αλυσοπρίονο Husqvarna 235, χλοοκοπτικό MTD 46 SPB 40/46 (2
τεμάχια),
μπορντουροψάλιδο Kawasaki TH 23 Golden Star, κονταροπρίονο Stihl HT 101, φρέζα Master
Robin EY15, φρέζα Goldoni 714, χλοοκοπτικό Blue Bird P 590, χλοοκοπτικό Mc Culloch –
Elite 2510 B-pro.
Β.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ενδεικτικό κόστος εργασιών συντήρησης και επισκευής
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αριθμός
ΕΚΤΙΜ. ΑΡΙΘΜΟΥ
ΕΚΤΙΜ.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Μηχανημ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ και
ΚΟΣΤΟΣ
άτων
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(από παρελθόντα
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ( €
έτη)
)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Μισινέζες
Χλοοκοπτικά
Αλυσοπρίονα
Κονταροπρίονα
Μπορντουροψάλιδα
Φρέζες – σκαπτικά
Γεωτρύπανα
Ελκυστήρες
Φυσητήρες
Νεφελοψεκαστήρες
ΣΥΝΟΛΟ

8
6
9
6
6
5
2
1
3
1
47

12
6
11
10
10
5
2
1
3
1
61

40,00
40,00
50,00
65,00
45,00
65,00
60,00
350,00
35,00
32,00
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

480,00
240,00
550,00
650,00
450,00
325,00
120,00
350,00
105,00
32,00
3302,00
792,48
4.094,48

Η προμέτρηση είναι ενδεικτική και κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών είναι δυνατόν να υπάρξουν
διαφοροποιήσεις ως προς τα περιλαμβανόμενα στην ενδεικτική προμέτρηση, εντός των ορίων του
προϋπολογισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε 4.094,48 Ευρώ (μαζί με ΦΠΑ
24%).
Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο. Αντικείμενο
Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες συντήρησης και επισκευής (διόρθωση βλαβών και τοποθέτηση
ανταλλακτικών τεμαχίων παρεχόμενων από το Δήμο, από αντίστοιχη προμήθεια) του μηχανολογικού
εξοπλισμού της Υπηρεσίας Πρασίνου. Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε 4.094,48 €.
Άρθρο 2ο. Ισχύουσες Διατάξεις
Η εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
(β) του Ν. 4412/2016
(γ) της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
(δ) την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του
Ν. 3536/2007
Άρθρο 3ο. Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:
(α) Συγγραφή Υποχρεώσεων
(β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
(γ) Τεχνική ¨Έκθεση
Άρθρο 4ο. Δικαίωμα συμμετοχής – Τεχνική ικανότητα
Σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 80 του Ν. 4412/2016, είναι υποχρεωτική η κατάθεση ασφαλιστικής
και φορολογικής ενημερότητας καθώς και ποινικού μητρώου όσων υποβάλλουν προσφορές για τη
σύναψη δημόσιας σύμβασης. O οικονομικός φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) με την κατάθεση
της προσφοράς του θα δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που θα επιλεχθεί, θα καταθέσει στο στάδιο
ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά .:
1) την φορολογική ενημερότητα του,
2) τις βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας (για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία προς τα οποία είναι
υπόχρεος) και
3) το ποινικό μητρώο, και αναλυτικότερα για τα νομικά πρόσωπα:
α) για τις περιπτώσεις των εταιρειών Ε.Π.Ε, Ο.Ε και Ε.Ε. θα πρέπει να κατατεθούν από τους
διαχειριστές τους,
β) για τις περιπτώσεις των εταιρειών Α.Ε. θα πρέπει να κατατεθούν από τον Δ/νοντα Σύμβούλο
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιπλέον θα κατατεθεί το καταστατικό της εταιρείας ή το ΓΕΜΗ κατά περίπτωση όπου θα
φαίνονται με ευκρίνεια τα μέλη του ΔΣ μιας εταιρείας . Επίσης θα κατατεθεί το Πιστοποιητικό
του Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται το ειδικό επάγγελμα .
Επιπλέον, επαρκή τεχνική ικανότητα για τη συμμετοχή στη διαδικασία έχουν τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που έχουν εκτελέσει την τελευταία πενταετία τουλάχιστον μία παρόμοια εργασία, για
λογαριασμό δημόσιου φορέα.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν και κατά την υποβολή της προσφοράς.

Άρθρο 5ο. Σύμβαση
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης εντός τριών (3) ημερολογιακών
ημερών. Η διάρκεια των εργασιών θα είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα
παράτασης χωρίς επιβάρυνση του Δήμου. Στην προθεσμία αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
ολοκληρώσει κάθε εργασία σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Άρθρο 6ο. Φόροι-τέλη-κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες
διενέργειας της διαδικασίας.
Άρθρο 7ο. Παράδοση – παραλαβή μηχανημάτων
Ο ανάδοχος οφείλει μέσα σε δύο μέρες το αργότερο, να παραλάβει το εκάστοτε μηχάνημα προς συντήρηση
ή επισκευή από το εργοτάξιο του Δήμου Ελευσίνας, και να το παραδώσει έτοιμο εντός τριών ημερών. Η
παραπάνω προθεσμία δεν ισχύει σε περίπτωση που δεν του έχουν παραδοθεί έγκαιρα τα απαραίτητα
ανταλλακτικά εξαρτήματα από το Δήμο Ελευσίνας. Σε περίπτωση επανεμφάνισης βλαβών σε μηχανήματα
μετά την επισκευή τους, θα γίνεται εκ νέου επέμβαση δίχως περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμο
Άρθρο 8ο. Ειδικές που βαρύνουν τον ανάδοχο
Στα έξοδα του ανάδοχου, συμπεριλαμβάνονται εκτός της εργασίας και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που τον
βαρύνουν αποκλειστικά:
1. Οι δαπάνες λιπαντικών και καυσίμων και λοιπών αναλώσιμων υλικών απαραίτητων για τη
συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού.
2. Οι οποιεσδήποτε δαπάνες μεταφοράς των μηχανημάτων.
3. Οι δαπάνες επισκευής σε περίπτωση επανεμφάνισης οποιασδήποτε βλάβης του μηχανολογικού
εξοπλισμού.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Στυλιανή Κοσκινίδη

