Ελληνική

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κοζάνη, 2/5/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ / ΝΣ Η
Τ Μ ΗΜ Α
ΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κωδ.
Π λ η ρ ο φορ ίε ς
Τηλέφωνο
Fax
e-mail

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Αριθμ. πρωτ.: 19.371

Ο Ι Κ Ο Ν ΟΜ Ι Κ ΩΝ Υ ΠΗ Ρ Ε Σ Ι Ω Ν
Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η ΡΙ Ο Υ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πλ. Νίκης 1
50100
Παπαζώη Ευαγγελία
24613-50344
24610-34068
p a p a z o i@ k o z a n h . g r

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ
με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου
ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ώρα εργασίας μηχανήματος όπως
περιγράφεται στην υπ’ αριθμ 64/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)
‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών που
αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο το
αργότερο μέχρι την Πέμπτη 11 Μαϊου 2017 και ώρα 12:00 π.μ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ επί ποινής απορρίψεως
1. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
2. ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν
υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
β)δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και
άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016).
Επισημαίνεται ότι αποκλείονται οι οικονομικοί φορείς όταν το πρόσωπο εις βάρος
του οποίου έχει εκδοθεί
τελεσίδικη δικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
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4.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι: α) ασκώ
επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησα και
αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και
της υπ’ αριθ. 64/2017 μελέτης και ότι τα είδη που προσφέρω είναι σύμφωνα με
τις προδιαγραφές γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε διαγωνισμού του
δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο
Κοζάνης (Γραφείο Προμηθειών) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 11 Μαϊου 2017 και ώρα
12:00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης προσφορών) προσωπικά ή με εκπρόσωπο τους τα
αναφερόμενα παραπάνω δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες επί της μελέτης
στην Τεχνική Υπηρεσία , τηλ. 24613-50407 και επί της διαδικασίας στο Γραφείο Προμηθειών,
τηλ. 24613 50344-2461350360-2461350397
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε
ΑΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛ.: 64/2017
ΠΡΟΫΠ.:8.990,00 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ
Κ.Α. : 3062330001 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η μελέτη αυτή αφορά την μίσθωση μηχανημάτων τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από
τον Δήμο Κοζάνης. Τα μηχανήματα τα οποία περιγράφονται παρακάτω θα ενσωματωθούν στα έργα
συντηρήσεων και λειτουργικής αναβάθμισης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τα οποία θα
πραγματοποιηθούν στην Δημοτική Ενότητα Αιανής.
Η μίσθωση ισχύει εώς 31-12-2017.
Οι εργασίες αυτεπιστασίας στα οποία
προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν τα μισθωμένα
μηχανήματα είναι οι εξής :
 Συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας καθώς και της εκτός σχεδίου οδοποιίας.
 Ανακατασκευή φθαρμένων τμημάτων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων.
 Συντηρήσεις ασφαλτοστρωμάτων.
 Επισκευή αρδευτικού δικτύου στα αγροκτήματα .
 Συντηρήσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
 Συντηρήσεις εξωτερικών χώρων Δημοτικών κτιρίων.
 Συντήρηση δικτύου Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.
 Κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων και ρυμοτομούμενων κτισμάτων.
 Διανοίξεις οδών σε οικοδομικά τετράγωνα στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των
πράξεων τακτοποίησης και των διορθωτικών πράξεων.
 Μεταφορά περιπτέρων σε νέες θέσεις.
 Συντήρηση της οδοσήμανσης των οδών.
 Εργασίες για την συντήρηση των χώρων πρασίνου (μεταφορά φυτοχώματος, κλάδεμα
δέντρων κλπ).
 Εργασίες πυροπροστασίας και πρόληψης πυρκαγιών (αποκομιδή ξερών χόρτων, κλαδιών κλπ,
συντήρηση αντιπυρικών ζωνών).
 Καθαρισμός αδόμητων ιδιωτικών και κοινοχρήστων οικοπέδων.
 Καθαρισμός ρεμάτων και δημοτικών εκτάσεων όπου γίνεται παράνομη απόρριψη μπαζών και
απορριμμάτων.
 Διευθέτηση υδάτων από φυσικές πηγές οι οποίες δεν είναι στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΚ.
Για όλα τα παραπάνω έργα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα μηχανήματα όπως περιγράφονται
παρακάτω :
1. Έναν (1) εκσκαφεα με περιστροφική τσάπα ικανότητας περιστροφής 360ο , ιπποδύναμης
100 HP και άνω

ΟΜΑΔΑ Α (Δ.Τ.Υ.)
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α/
α

1

2

αριθμός
μηχανημ
άτων

περιγραφή μηχανήματος και εργασίας

Εκσκαφέα με περιστροφική τσάπα ικανότητας περιστροφής
360 , ιπποδύναμης 100 HP και ανω

1

Εκσκαφέα με περιστροφική τσάπα ικανότητας περιστροφής
360, ιπποδύναμης 100HP και ανω με την μεταφορα των
μπαζών

1

Κωδικοί Χρηματοδότησης:
Κωδικός : 30.6233.0001
Υπηρεσιών

ώρες λειτουργείας για
την Τεχνική Υπηρεσία
(h)

50

100

8.990,00 € συμπ. ΦΠΑ για την Διεύθυνση Τεχνικών

Οι διαδικασίες μίσθωσης όλων των παραπάνω μηχανημάτων και φορτηγών θα γίνουν σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4412/16

ΟΜΑΔΑ Α (Δ.Τ.Υ.): ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α

περιγραφή μηχανήματος και εργασίας

αριθμός
μηχανημάτ
ων

τιμή /ώρα ώρες λειτουργείας
λειτουργίας
για την Τεχνική
(€/h)
Υπηρεσία
(h)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(€)

1

Εκσκαφέα με περιστροφική τσάπα ικανότητας περιστροφής
360, ιπποδύναμης 100HP και άνω

1

35,00

50

1.750,00

2

Εκσκαφέα με περιστροφική τσάπα ικανότητας περιστροφής
360, ιπποδύναμης 100HP και άνω με την μεταφορα των
μπαζών

1

55,00

100

5.500,00

ΣΥΝΟΛΟ

7.250,00
1.740,00
8.990,00

Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ο Προϊστ. Τμήματος
Συντήρησης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Τερνενόπουλος Αντώνιος

Καρμαζής Ευθύμιος

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανολόγος Μηχανικός
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ

α/α

περιγραφή μηχανήματος και εργασίας

αριθμός
μηχανημάτ
ων

τιμή /ώρα ώρες λειτουργείας
λειτουργίας
για την Τεχνική
(€/h)
Υπηρεσία
(h)

1

Εκσκαφέα με περιστροφική τσάπα ικανότητας περιστροφής
360, ιπποδύναμης 100HP και άνω

1

35,00

2

Εκσκαφέα με περιστροφική τσάπα ικανότητας περιστροφής
360, ιπποδύναμης 100HP και άνω με την μεταφορα των
μπαζών

1

55,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

……………/…………/2017
O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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