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Περίληψη Επαναληπτικής διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων έργων για
αντιπλημμυρική προστασία Δήμου»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
Προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο
ημερομίσθιο ανά μηχάνημα (εφόσον τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές), για την προμήθεια «Μίσθωση μηχανημάτων ,
για
αντιπλημμυρική προστασία Δήμου» προυπολογισμού δαπάνης 62.334,00€ με
Φ.Π.Α. που αναλύεται ως κατωτέρω:

- ΔΕ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ :
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1
Περιστρεφόμενος
εκσκαφέας (τσάπα) μέχρι
95ΗΡ
2
Ερπιστριοφόρο
προωθητήρα
γαιών
(μπουλντόζα) μέχρι 96ΗΡ
3
Διαμορφωτή Γαιών μέχρι
94 ΗΡ
ΔΕ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ :
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
1

2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕ
ΦΠΑ
70 ημερομίσθια
397,00
27.790,00
31 ημερομίσθια

515,00

15.965,00

3 ημερομίσθια

434,00

1.302,00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕ
ΦΠΑ
16 ημερομίσθια
397,00
6.352,00

Περιστρεφόμενος
εκσκαφέας
(τσάπα)μέχρι
214ΗΡ (ερπιστριοφόρος)
Ερπιστριοφόρο
7ημερομίσθια
προωθητήρα
γαιών

515,00

3.605,00
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(μπουλντόζα) μέχρι 142ΗΡ
Διαμορφωτή
Γαιώνμέχρι
160ΗΡ
ΔΕ ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ :
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
3

5 ημερομίσθια

1

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕ
ΦΠΑ
10ημερομίσθια
515,00
5.150,00

Ερπιστριοφόρο
προωθητήρα
γαιών
(μπουλντόζα) μέχρι 142ΗΡ

434,00

2.170,00

Η εν λόγω δαπάνη κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 43210000-8
Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του φορέα την
12/12/2017 , ημέρα Τρίτη ώρα 11:30 π.μ. με την κατάθεση των
προσφορών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής από την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου
Ημερομηνία λήξης παράδοσης –επίδοσης προσφορών από τους
ενδιαφερόμενους 12/12/17, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο
πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς της περ. 11 της παρ. 1
του άρθρου 2 του Ν. 4412/16, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε
δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1,2 και 74 του Ν. 4412/16
και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1 α και γ του άρθρου 75 του ίδιου νόμου.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά είτε για τη μίσθωση του συνόλου των μηχανημάτων της ΔΕ είτε για
συγκεκριμένο μηχάνημα, σε καμία περίπτωση όμως για παραπάνω από μία ΔΕ. Η
κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο σύνολο των ημερομισθίων
ανά μηχάνημα.
Η αναλυτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα (12) τουλάχιστον
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, η περίληψή της,
θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στο Διαύγεια και στην
ιστοσελίδα του Δήμου : www.andritsainas-kresteon.gov.gr
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16
Πληροφορίες στα γραφεία του φορέα (τηλ: κα. Χριστοπούλου Μαρία 2625360032
και 2625023220) τις εργάσιμές ημέρες και ώρες.

Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να
καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου,
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Στην
περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται
εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Ο Δήμαρχος

Διονύσιος Μπαλιούκος

