ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ

∆ήµος Ελευσίνας, 28/11/2018
Α. Π.: οικ. 16396

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Tμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
Πληροφορίες : Γεωργιάδης Βασίλης
Τηλ. 2105537 236
Fax: 2105537 268
Email:prom@elefsina.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας έχει ανάγκη να προβεί στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης και
επισκευής ανοικτών κάδων απορριμμάτων (skip) που διαθέτει ο Δήμος στην Δ.Ε. Μαγούλας, προκειμένου να διασφαλισθεί η
εύρυθμη λειτουργία τους.
Οι αναφερόμενες εργασίες κρίνονται απαραίτητες καθόσον η Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου αδυνατεί να τις εκτελέσει λόγω
έλλειψης του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και της ιδιαίτερης τεχνογνωσίας.

Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται από την
εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του
αποστολέα και θα υπάρχει διαβιβαστικό απαραιτήτως αλλά και τα εξής :
Προς
Δήμο Ελευσίνας
Τμήμα Προμηθειών
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Υποβολή προσφοράς με θέμα την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής ανοικτών κάδων απορριμμάτων (skip) που
διαθέτει ο Δήμος στην Δ.Ε. Μαγούλας, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία τους.

Προθεσμία υποβολής Προσφοράς ορίζεται η

29η / 11 / 2018 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που

ακολουθεί .

Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών – ενδεικτικός προϋπολογισμός :
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εργασίες απολύμανσης, επισκευής, συντήρησης ανοικτών

Μ/Μ
τεμ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
25

Μονάδα μέτρησης
Σύμφωναμε το τιμολό-γιο
εργασιών-υλικών

ΔΑΠΑΝΗ
8.185,48€

κάδων απορριμμάτων- (skip) Δ.E Μαγούλας , (σύμφωνα

απολύμανσης, συντή-ρησης

με την υπ’ αρ. 162/2018 μελέτη)

και επισκευής
Άθροισμα

8.185,48€

Φ.Π.Α. 24%

1.964,52€

Σύνολο

10.150,00€

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

α/α

ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ

ΥΛΙΚΟΥ-

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΤΑΛ/ΚΟΥ (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

(χωρίς

(€)

Φ.Π.Α.)
(€)
1
2

3

4

Αλλαγή πείρου ανύψωσης
Αλλαγή λαμαρίνας προς στεγανοποίηση

(m2)

Εργασίες ενίσχυσης συγκολλήσεων

Εργασίες απολύμανσης
Εργασίες αποκατάστασης στρεβλώσεων των μεταλλικών μερών του κελύφους με χρήση

5

φλόγας οξυγόνου και σφυρηλάτημα, (συμπεριλαμβάνεται η χρήση του εξοπλισμού, του υλικού
και του εξειδικευμένου χειριστή).
Εργασία επισκευής – συντήρησης

100,00

150,00

(ανα πείρο)

(ανα πείρο)

50,00

100,00

(ανά σημείο)

(ανά σημείο)

50,00

80,00

(ανά τεμ.

(ανά τεμ.

Κάδου)

Κάδου)

40,00

60,00

(ανά τεμ.

(ανά τεμ.

Κάδου)

Κάδου)

20,00

100,00

(ανά τεμ.

(ανά τεμ.

Κάδου)

Κάδου)

skip container, μετά των απαραίτητων υλικών και

μικροϋλικών, (σε ειδικό χώρο για να μη δημιουργείται όχληση), που περιλαμβάνει:
 Επιμελή εσωτερικό και εξωτερικό τρίψιμο των επιφανειών και απομάκρυνση υπολειμμάτων
προηγούμενων στρώσεων χρώματος που έχει φθαρεί ή παρουσιάζει οξείδωση.
6

 Επιμελή καθαρισμό του εσωτερικού & εξωτερικού χώρου του skip προς απομάκρυνση
υπολειμμάτων τριβής στα τοιχώματα .
 Επιμελή εσωτερική και εξωτερική βαφή 2 στρώσεων με αστάρι στα σημεία επιδιορθώσεων.
 Επιμελή ολική εσωτερική και εξωτερική βαφή 2 στρώσεων με χρώματα «ντούκο» στο

250,00
(ανά τεμ.
Κάδου)

270,00
(ανά τεμ.
Κάδου)

υποδειχθέν χρώμα.

Β. Επιθυμητή ημερομηνία εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών :
Εντός ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.
Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης της εργασίας:
Στα σημεία υπόδειξης από την υπηρεσία.
Δ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση εργασίας :
Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης της προς εκτέλεσης εργασίας, για την
σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω εργασίας:
Απαιτούνται τεχ νικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

Χ

ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος Ελευσίνας, στην Δ.Ε. Μαγούλας, διαθέτει (25) συνολικά ανοικτούς απορριμματοδέκτες/κάδους (skip), τοποθετημένους σε
διάφορα σημεία.
Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση εργασιών απολύμανσης, επισκευής & συντήρησης ανοικτών απορριμματοδεκτών/κάδων
(skip) που διαθέτει ο Δήμος στην Δ.Ε. Μαγούλας, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία τους.
Οι αναφερόμενες υπηρεσίες κρίνονται απαραίτητες καθόσον η Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου αδυνατεί να τις εκτελέσει λόγω
έλλειψης του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και της ιδιαίτερης τεχνογνωσίας.
Το κόστος της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 10.150,00 € ευρώ συμπ/νου και του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Δήμου για το έτος 2018 στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση με ΚΑ: 20.6265.0013.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου.
Κωδικός αριθμός CPV 2008: 50800000-3 (Διάφορες υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης)
Επειδή η καθαρή αξία της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσόν των €20.000,00 και κατ' εφαρμογή του άρθρου 118
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)”, η ανάθεση της εργασίας / υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με την διεξαγωγή διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης, με
κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη
συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λόγω συχνών δυσλειτουργιών απαιτείται να πραγματοποιηθούν εργασίες απολύμανσης, συντήρησης και επισκευής ανοικτών
απορριμματοδεκτών/κάδων (skip) που διαθέτει ο Δήμος στην Δ.Ε. Ελευσίνας προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία
τους.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία εκτέλεσης όμοιων εργασιών. Οι ενδιαφερόμενοι
οφείλουν να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου και τις θέσεις όπου ευρίσκονται διάσπαρτοι σε σημεία της πόλης οι ανοικτοί
κάδοι, ώστε να λάβουν πλήρη γνώση των χαρακτηριστικών των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν σε κάθε ανοικτό κάδο (skip)
προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.
Ο ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες, είτε με δικά του τεχνικά μέσα και προσωπικό, είτε απασχολώντας υπεργολάβους τα ονόματα
των οποίων θα κοινοποιήσει στην Υπηρεσία.
Η υπηρεσία περιλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω επί μέρους εργασιών:


Εντοπισμός και αποκατάσταση λειτουργικών βλαβών (έλεγχος διατάξεων ανύψωσης, φθοράς του κελύφους, οξειδώσεων,
διαρροών κλπ).



Εργασίες φανοποιείας εξωτερικών επιφανειών με βαφή σε 2 στρώσεις (αστάρι όπου απαιτείται και χρώματος ντούκο).



Εργασίες φανοποιείας εσωτερικού θαλάμου με βαφή σε 2 στρώσεις (αστάρι όπου απαιτείται και χρώματος ντούκο).



Εργασίες απολύμανσης, επισκευής & συντήρησης



Εργασίες αποκατάστασης στρεβλώσεων των μεταλλικών μερών του κελύφους με χρήση φλόγας οξυγόνου και σφυρηλάτημα,

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων καθώς και των
υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
Ο χρόνος περάτωσης των συμβατικών υπηρεσιών ορίζεται ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μονάδα μέτρησης

ΔΑΠΑΝΗ

Σύμφωναμε το τιμολό-γιο
Εργασίες απολύμανσης, επισκευής, συντήρησης ανοικτών
κάδων απορριμμάτων- (skip) Δ.E Μαγούλας , (σύμφωνα

τεμ.

25

με την υπ’ αρ. 162/2018 μελέτη)

εργασιών-υλικών
απολύμανσης, συντή-ρησης

8.185,48€

και επισκευής
Άθροισμα

8.185,48€

Φ.Π.Α. 24%

1.964,52€

Σύνολο

10.150,00€

Σύμφωνα με τον παραπάνω ενδεικτικό προϋπολογισμό προβλέπεται να απολυμανθούν, να συντηρηθούν και να επισκευαστούν
για (1) ένα χρόνο, τα ήδη κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη και να καλυφθούν όσες άλλες ανάγκες προκύψουν για ίδιες
εργασίες, των ανοικτών απορριμματοδεκτών/κάδων (skip), αποθήκευσης απορριμμάτων του Δήμου.
Η ημερομηνία, ο χρόνος και η ποσότητα τα κατεστραμμένων ή φθαρμένων μερών των ανοικτών απορριμματοδεκτών/κάδων (skip)
σε κάθε παρέμβαση, θα καθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες (τακτικές ή έκτακτες) και θα δηλώνονται εγγράφως από την Υπηρεσία
της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου και εν συνεχεία θα υποδεικνύονται στον Ανάδοχο.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

α/α

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ

ΥΛΙΚΟΥ-

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΤΑΛ/ΚΟΥ (χωρίς Φ.Π.Α.)
(χωρίς

(€)

Φ.Π.Α.)
(€)
1
2

3

4

Αλλαγή πείρου ανύψωσης
Αλλαγή λαμαρίνας προς στεγανοποίηση

(m2)

Εργασίες ενίσχυσης συγκολλήσεων

Εργασίες απολύμανσης
Εργασίες αποκατάστασης στρεβλώσεων των μεταλλικών μερών του κελύφους με χρήση

5

φλόγας οξυγόνου και σφυρηλάτημα, (συμπεριλαμβάνεται η χρήση του εξοπλισμού, του υλικού
και του εξειδικευμένου χειριστή).
Εργασία επισκευής – συντήρησης

100,00

150,00

(ανα πείρο)

(ανα πείρο)

50,00

100,00

(ανά σημείο)

(ανά σημείο)

50,00

80,00

(ανά τεμ.

(ανά τεμ.

Κάδου)

Κάδου)

40,00

60,00

(ανά τεμ.

(ανά τεμ.

Κάδου)

Κάδου)

20,00

100,00

(ανά τεμ.

(ανά τεμ.

Κάδου)

Κάδου)

skip container, μετά των απαραίτητων υλικών και

μικροϋλικών, (σε ειδικό χώρο για να μη δημιουργείται όχληση), που περιλαμβάνει:
6

 Επιμελή εσωτερικό και εξωτερικό τρίψιμο των επιφανειών και απομάκρυνση
υπολειμμάτων προηγούμενων στρώσεων χρώματος που έχει φθαρεί ή παρουσιάζει
οξείδωση.

250,00
(ανά τεμ.
Κάδου)

270,00
(ανά τεμ.
Κάδου)

 Επιμελή καθαρισμό του εσωτερικού & εξωτερικού χώρου του skip προς απομάκρυνση
υπολειμμάτων τριβής στα τοιχώματα .
 Επιμελή εσωτερική

και εξωτερική βαφή 2 στρώσεων με αστάρι στα σημεία

επιδιορθώσεων.
 Επιμελή ολική εσωτερική και εξωτερική βαφή 2 στρώσεων με χρώματα «ντούκο» στο
υποδειχθέν χρώμα.

Ειδικότερα:
Η επισκευή κατεστραμμένων ή φθαρμένων μερών των ανοικτών απορριμματοδεκτών/κάδων (skip) και η συντήρηση αυτών, θα
τιμολογείται σύμφωνα με το ως άνω τιμολόγιο όπου αναφέρονται ενδεικτικά τα υλικά και οι τιμές τους ως και το αντίστοιχο κόστος
της εργασίας αποκατάστασης - επισκευής και συντήρησης σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων καθώς και των
υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο των εργασιών.
Η επισκευή κατεστραμμένων ή φθαρμένων μερών των ανοικτών απορριμματοδεκτών/κάδων (skip)

και οι εργασίες

συντήρησης θα παρέχονται κάθε φορά από τον Ανάδοχο όταν θα ζητείται από την Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου και το αργότερο σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του.
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Ο Δήμος Ελευσίνας, στην Δ.Ε. Μαγούλας, διαθέτει (25) συνολικά ανοικτούς απορριμματοδέκτες/κάδους (skip), τοποθετημένους σε
διάφορα σημεία.
Η

παρούσα

συγγραφή

αφορά

στην

εκτέλεση

εργασιών

απολύμανσης,

συντήρησης

και

επισκευής

ανοικτών

απορριμματοδεκτών/κάδων (skip) που διαθέτει ο Δήμος στην Δ.Ε. Μαγούλας, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία
τους.
Όπου σε αυτή τη συγγραφή αναφέρεται η λέξη “Εργοδότης” νοείται ο Δήμος Ελευσίνας και όπου η λέξη “Ανάδοχος”, νοείται ο
ανάδοχος εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και επισκευής που θα ανακηρυχθεί.
ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις 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.
4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5) Την αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας για εργασίες απολύμανσης –επισκευής και συντήρησης
κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Μαγούλας και συγκεκριμένα << Εργασίες απολύμανσης – επισκευής
και συντήρησης ανοικτών κάδων απορριμμάτων (skip) Δ.Ε. Μαγούλας >>, οικονομικού έτους
2018.
6) Την με αριθμό 162/2018 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου.
7) Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή
απορρέουν από τα οριζόμενα στη παρούσα Μελέτη, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 10.150,00 € με Φ.Π.Α. 24%, η δε δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ:
20.6265.0013 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2018.
ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Η τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού αναφέρεται σε μονάδες ολοκληρωμένων εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος άλλη
πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή τους.
Σύμφωνα με τα παραπάνω στην τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού περιλαμβάνονται:
α)

οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων π.χ., λάδια, χρώματα κλπ., καθώς
επίσης όλα τα κόστη της χρήσης αυτών.

β)

οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό, των συνεργείων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, , μηχανοτεχνίτες,
ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, για τα ημερομίσθια τους, ημεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες εργασίας αργίας, έκτακτες
χρηματικές παροχές κλπ.

γ)

οι δαπάνες των απαιτούμενων για κάθε είδος εργασίας υλικών - ανταλλακτικών με τις φορτοεκφορτώσεις τους και τις
μεταφορές τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής και προμήθειας τους στον τόπο του έργου και κάθε υλικού ανταλλακτικού που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά ενδεχομένως απαιτείται για την πλήρη συντέλεση κάθε εργασίας.

δ)

τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων μηχανημάτων και υλικών.

ε)

γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας απολύμανσης, συντήρησης και επισκευής των
απορριμματοδεκτών.

Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων είτε σε σχέση με τις ποσότητες κάθε εργασίας, είτε σε
σχέση με τις αποδόσεις του προσωπικού του Αναδόχου, είτε σε σχέση με τις τιμές των ημερομισθίων και τις τιμές των υλικών μετά
την συμμετοχή του Αναδόχου στο διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 5ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΜΕΣΑ – ΥΛΙΚΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)
Ο εξοπλισμός εκτέλεσης των εργασιών αν δεν διατίθεται από τον Ανάδοχο θα ευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, χωρίς ο
Δήμος να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά.
Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη εκτέλεσή
τους.
Όλα τα εργαλεία/ μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι άριστα συντηρημένα Όλα τα υλικά - ανταλλακτικά που
θα χρησιμοποιηθούν για την απολύμανση, επισκευή και συντήρηση να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του οίκου κατασκευής των
απορριμματοδεκτών.
ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΜΕΣΩΝ
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει ασφαλισμένα τα πάσης φύσεως μηχανήματα, που θα χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των εργασιών,
έναντι οποιονδήποτε κινδύνων, ατυχημάτων τρίτων προσώπων και ζημιών σε ξένες ιδιοκτησίες.
Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα των μέσων και του προσωπικού στο σύνολό τους που θα χρησιμοποιηθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο, ως
και κάθε εργοδοτική εισφορά.
Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο Δήμος (ως εργοδότης) με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του
Αναδόχου καθώς επίσης και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό και τα μέσα του Αναδόχου, σε τρίτους
.
ΑΡΘΡΟ 7ο ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη
εκτέλεσή τους.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών, για την
πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα ανάθεσης των εργασιών, ή σε οποιοδήποτε τρίτο.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή και απασχόληση του κατάλληλου προσωπικού, το οποίο πρέπει να έχει εμπειρία στις
εργασίες που θα κληθεί να εκτελέσει και να κατέχει όλες τις νόμιμες άδειες και διπλώματα που απαιτούνται για την εκτέλεση των
συγκεκριμένων εργασιών. Να έχει επίσης την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία εργασιακή ασφαλιστική κάλυψή τους.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μαζί με την προσφορά που θα υποβάλλουν στο Δήμο πρέπει επίσης να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του
Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι συμφωνούν με τις απαιτήσεις της παρούσας μελέτης.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα
μέσα ασφάλειας, με χρήση μέσων ατομικής προστασίας και αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι όποιες τυχόν επί τόπου ιδιαιτερότητες
υπάρχουν.
ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε (1) ένα έτος και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Η

παρούσα

συγγραφή

αφορά

στην

εκτέλεση

εργασιών

απολύμανσης,

συντήρησης

και

επισκευής

ανοικτών

απορριμματοδεκτών/κάδων (skip) που διαθέτει ο Δήμος στην Δ.Ε. Μαγούλας, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία
τους. η δαπάνη των οποίων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018, στον ΚΑ: 20.6265.0013, στο ποσό των 10.150,00
€ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης.
ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις 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.
4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5) Την αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας για εργασίες απολύμανσης –επισκευής και συντήρησης
κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Ελευσίνας και συγκεκριμένα << Εργασίες απολύμανσης – επισκευής
και συντήρησης ανοικτών κάδων απορριμμάτων (skip) Δ.Ε. Μαγούλας >>, οικονομικού έτους
2018.
6) Την με αριθμό 162/2018 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου.
7) Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή
απορρέουν από τα οριζόμενα στη παρούσα Μελέτη, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1)

Η Τεχνική Έκθεση και η Τεχνική Περιγραφή

2)

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός.

3)

Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

4)

Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κάθε συμμετέχων θα υποβάλει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο και θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των εργασιών απολύμανσης,
συντήρησης και επισκευής ανοικτών κάδων απορριμμάτων (skip) Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μαζί με την προσφορά που θα υποβάλλουν στο Δήμο πρέπει επίσης να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του
Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι συμφωνούν με τις απαιτήσεις της παρούσας μελέτης
ΑΡΘΡΟ 5ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης, επισκευής και υλικών - ανταλλακτικών και με την
έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 6ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι τέλη κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά τον χρόνο που
δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
ΑΡΘΡΟ 8
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

στις περιπτώσεις

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Το καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία ( ή ΓΕΜΗ κατά περίπτωση τελευταίου τριμήνου όπου θα φαίνονται με
ευκρίνεια τα μέλη του ΔΣ μίας εταιρείας )
ε. Έναρξη δραστηριοτήτων σε Δ.Ο.Υ.
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Κοσκινίδη Στυλιανή

