ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ 15,
73300 Χανιά
Τηλ.: 28210 36220
Fax: 28210 36288

Χανιά : 14-04-2015
Αρ.Πρωτ.: 1843

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας: «Υπηρεσίες
χωματουργικών μηχανημάτων για κάλυψη αναγκών της ΔΕΥΑΧ»
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
 του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α.»
 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του
Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπουργού Οικονομικών
 την υπ’ αριθμόν 1093/6-03-2015 τεχνική έκθεση της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
 την υπ’ αριθμόν 36/12-03-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
σχετικά με την έγκριση των συντασσόμενων τευχών .
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση
προϋπολογισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της
παρακάτω υπηρεσίας: «Υπηρεσίες χωματουργικών μηχανημάτων για κάλυψη αναγκών της
ΔΕΥΑΧ».
Άρθρο 1: Εργασία
Ο διαγωνισμός αφορά την υπηρεσία: «Υπηρεσίες χωματουργικών μηχανημάτων για κάλυψη
αναγκών της ΔΕΥΑΧ» 45.700,00€ χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α..
Άρθρο 2: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα είναι πρόχειρος μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές, σε έντυπα της υπηρεσίας.

Άρθρο 3: Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού
Οι προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν, θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ στα γραφεία της οδός Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές την
Παρασκευή 24-04-2015 και ώρα 12:30
Το Δ.Σ. θα αποφανθεί στην ίδια συνεδρίαση σχετικά με την επιλογή αναδόχου.
Άρθρο 4: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Ο χώρος παροχής της υπηρεσίας είναι όλη την γεωγραφική έκταση του Καλλικρατικού Δήμου
Χανίων, αρμοδιότητος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. .
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης με το δικαίωμα της ΔΕΥΑΧ, να ανανεώσει μονομερώς, για ένα δίμηνο ακόμη την
σύμβαση (εφ’όσον δεν έχει απορροφηθεί το ποσόν της σύμβασης). .
Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη.
Άρθρο 5: Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται.
Άρθρο 6: Τρόπος Πληρωμής
Για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας, η αμοιβή του αναδόχου είναι ανάλογη με το
απασχολούμενο μηχάνημα, τον χρόνο της απασχόλησης του (ημερήσια ή ωριαία) και το ύψος
της δαπάνης του κάθε μηχανήματος που προσέφερε ο ανάδοχος κατά την διαδικασία του
πρόχειρου διαγωνισμού. Η καταβολή του ποσού θα γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού
δελτίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, που θα συνοδεύεται από σχετικό ημερολόγιο
εργασιών το οποίο θα υπογράφεται από την Υπηρεσία και τον ίδιο τον ανάδοχο, κάθε δέκα
πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον.
Στο καταβληθέν ποσόν θα συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη του Φ.Π.Α. Η αμοιβή δεν
υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και
αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου
εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης
και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.
Άρθρο 7 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από την ΔΕΥΑΧ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Διεύθυνση: Μουρνιές οδός Μεγίστης Λαύρας 15, Τηλέφωνα 2821036220- 2821036225, FAX
2821036288.
Άρθρο 8: Λοιποί όροι
Η υπηρεσία «Υπηρεσίες χωματουργικών μηχανημάτων, για την κάλυψη αναγκών της
ΔΕΥΑΧ» θα παρέχεται ως εξής: Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει στην διάθεση της
υπηρεσίας τα κατωτέρω μηχανήματα δηλαδή:
Α) Ένα φορτωτή μικρό, μεγίστου πλάτους 1,60μ με ελάχιστη ιπποδύναμη 45 P.S.
Β) Δύο σκαπτικά μηχανήματα τύπου G.C.B. 4X4 ή αναλόγων μηχανημάτων, διαφόρου οίκου
κατασκευής , με ελάχιστη ιπποδύναμη 70P.S.
Γ) Ένα εκσκαφέα λαστιχοφόρο (τσάπα) , ελαχίστης ιπποδύναμης 95 P.S.
Οι εργασίες θα είναι προγραμματισμένες και έκτακτες.
Οι προγραμματισμένες εργασίες θα χρεώνονται με ημερομίσθιο τίμημα διάρκειας εξ (6) ωρών,
καθώς και ωρομίσθιο τίμημα, με ελάχιστη απασχόληση δύο (2) ωρών .
Οι έκτακτες εργασίες θα χρεώνονται με ωρομίσθιο τίμημα με ελάχιστη απασχόληση δύο (2)
ωρών. Στις έκτακτες εργασίες ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει την υπηρεσία επί
τόπου του έργου, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ωρών.
Για τις προγραμματισμένες εργασίες ο ανάδοχος θα ενημερώνεται μία (1) ημέρα πιο μπροστά.

Άρθρο 9: Δημοσίευση
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΧ και θα
δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα μία φορά δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη
διεξαγωγή του διαγωνισμού. Τα κηρύκεια και τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο
του έργου.
Άρθρο 10 : Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγωνιζομένους, εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας,
χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 914,00 € (ευρώ).
Η οποία αντικαθίσταται από τον ανάδοχο σε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 2%
επί του προϋπολογισμού προσφοράς .
Η εγγυητική επιστολή απευθύνεται στη υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, δηλαδή την
ΔΕΥΑΧ.
Άρθρο 11: διατάξεις
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:






του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του
Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπουργού Οικονομικών
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ
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56.211,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΕΓ. ΛΑΥΡΑΣ 15 ΜΟΥΡΝΙΕΣ

Τ.Κ. 73300
Πληρ.:. Σταύρος Κελαϊδής
Τηλ.: 28210 36225
Fax.: 28210 36288

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Υπηρεσίες χωματουργικών
Μηχανημάτων για κάλυψη
αναγκών της ΔΕΥΑΧ »

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών χωματουργικών
μηχανημάτων, για την υλοποίηση των αναγκών της ΔΕΥΑΧ, επειδή η Υπηρεσία μας αδυνατεί
να τις φέρει εις πέρας, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών (αύξηση των δραστηριοτήτων, λόγω
των συνενώσεων των ΔΕΥΑ του Καλλικρατικού Δήμου, αφ’ενός και αφ’ετέρου μειώσεις του
προσωπικού, συνταξιοδοτήσεις χειριστών κλπ).
Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι, καθαρισμοί διευθετημένων ρεμάτων και
χαντακιών απορροής ομβρίων υδάτων, κατασκευές παροχών, μικροεπεκτάσεις δικτύων και
αποκαταστάσεις βλαβών , ύδρευσης, αποχέτευσης.
Στόχος της υπηρεσίας μας είναι η διατήρηση των διευθετημένων ρεμάτων και
χαντακιών σε καλή κατάσταση, για την απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων υδάτων, προς
αποφυγή πλημμύρων και την όσο το δυνατόν αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σχετικά με
τις παροχές ύδρευσης, αποχέτευσης, την αποκατάσταση βλαβών στα εν λόγω δίκτυα και την
δυνατότητα μικροεπεκτάσεων των προαναφερομένων δικτύων.
Επισημαίνεται ότι η υποστήριξη αποκατάστασης βλαβών Ύδρευσης – Αποχέτευσης
αφορά και τις εκτός ωραρίου εργασίας της ΔΕΥΑΧ ώρες (απογεύματα- Σάββατα – Κυριακές
και Αργίες).
Η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσίας των χωματουργικών μηχανημάτων,
υπολογίζεται σε δώδεκα μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Οι δαπάνες αφορούν την παροχή υπηρεσιών ενός φορτωτή (μικρού), μέγιστου πλάτους
μέχρι 1,60m, για να μπορεί να εισέρχεται μέσα στις διαμορφωμένους τάφρους, με ελάχιστη
υποδύναμη 45PS, δύο σκαπτικών μηχανημάτων τύπου G.C.B. 4x4 (ή αναλόγων
μηχανημάτων διαφόρου οίκου κατασκευής), ιπποδύναμης το ελάχιστο70 P.S.και ενός
εκσκαφέα (τσάπα) λαστιχοφόρου, ελάχιστης ιπποδύναμης 95 P.S.
Η δαπάνη της παραπάνω παροχής υπηρεσίας υπολογίζεται στο ποσόν των 45.700,00€
χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α. και 56.211,00€ μαζί με την δαπάνη του Φ.Π.Α.
Χανιά: 6- 03 - 2015
Θ ΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΕΥΑΧ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΕΓ. ΛΑΥΡΑΣ 15 ΜΟΥΡΝΙΕΣ

Τ.Κ. 73300
Τηλ.: 28210 36270
Fax.: 28210 36288

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Υπηρεσία χωματουργικών
Μηχανημάτων για κάλυψη
αναγκών της ΔΕΥΑΧ »

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Με την παρούσα προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών χωματουργικών μηχανημάτων, για
τους καθαρισμούς διευθετημένων ρεμάτων, χαντακιών απορροής ομβρίων υδάτων, κατασκευές
παροχών, μικροεπεκτάσεις δικτύων και αποκαταστάσεις βλαβών ύδρευσης - αποχέτευσης.
ΑΡΘΡΟ 2ο :ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
22του Ν. 3536/07/.
2. Την άρθρου 72 παρ.1 του Ν. 3852/10.
3. Την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
4. Το άρθρο 83του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α)
5. Π.Δ.. 28/80και
6. Την υπ’αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ1291/11-8-2010 Τεύχος Β).
ΑΡΘΡΟ 3ο:ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ:
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Α) Η Συγγραφή υποχρεώσεων
Β) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
Γ) Η Τεχνική Περιγραφή και
Δ) Ο προϋπολογισμός προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 4ο :ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
Δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το δικαίωμα της ΔΕΥΑΧ
να ανανεώσει μονομερώς για ένα δίμηνο ακόμη την σύμβαση (εφ’όσον δεν έχει απορροφηθεί
το ποσόν της σύμβασης).
ΑΡΘΡΟ 5ο:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει στην διάθεση της υπηρεσίας όλα τα παρακάτω
μηχανήματα δηλαδή :
α) Ένα φορτωτή μικρό, μεγίστου πλάτους 1,60μ με ελάχιστη ιπποδύναμη 45 P.S.
β) Δύο σκαπτικά μηχανήματα τύπου G.C.B. 4Χ4 ή (αναλόγων μηχανημάτων, διαφόρου οίκου
κατασκευής) με ελάχιστη ιπποδύναμη 70 P.S.
γ) Ένα εκσκαφέα λαστιχοφόρο (τσάπα), ελαχίστης ιπποδύναμης 95 P.S.

Οι εργασίες θα είναι προγραμματισμένες και έκτακτες. Οι προγραμματισμένες εργασίες θα
χρεώνονται με ημερήσιο τίμημα διάρκειας έξι (6) ωρών, καθώς και ωρομίσθιο τίμημα με
ελάχιστη απασχόληση δύο (2) ωρών.
Οι έκτακτες εργασίες θα χρεώνονται με ωρομίσθιο τίμημα και με ελάχιστη απασχόληση
δύο (2) ωρών. Στις έκτακτες εργασίες ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει την υπηρεσία
επί τόπου του έργου μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ωρών.
Για τις προγραμματισμένες εργασίες, ο ανάδοχος θα ενημερώνεται, μία (1) ημέρα πριν. Ο
ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία προς τρίτους από τις ενέργειες των μηχανημάτων και
του προσωπικού του.
ΑΡΘΡΟ 6o :ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
Είναι υποχρεωμένη να παρέχει όλα τα μέσα , που κρίνονται απαραίτητα από την
Υπηρεσία, για την υλοποίηση της ανατιθέμενης υπηρεσίας .
ΑΡΘΡΟ 7o: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ:
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης εκτέλεσης του
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.
Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα
, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο ανάδοχος ή η
υπηρεσία είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα , αιφνίδια
ασθένεια του προσωπικού του αναδόχου κ.α στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγους
ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί την Υπηρεσία και να καταβάλλει
κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία μα το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα
προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για την υπηρεσία
προσαρμοζόμενος ανάλογα.
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ:
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.
ΑΡΘΡΟ 9o: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας η αμοιβή του αναδόχου, είναι ανάλογη με το
απασχολούμενο μηχάνημα, τον χρόνο της απασχόλησης του (ημερήσια ή ωριαία) και το ύψος
της δαπάνης του κάθε μηχανήματος που προσέφερε ο ανάδοχος, κατά την διαδικασία του
πρόχειρου διαγωνισμού. Η καταβολή του ποσού θα γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού
δελτίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, που θα συνοδεύεται από σχετικό ημερολόγιο
εργασιών, το οποίο θα υπογράφεται από την Υπηρεσία και τον ίδιο τον ανάδοχο, κάθε δέκα
πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον.
Στο καταβληθέν ποσόν θα συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη του Φ.Π.Α. Η αμοιβή δεν
υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και
αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
ΑΡΘΡΟ 10o : ΦΟΡΟΙ , ΤΕΛΗ , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
Ο Ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται εξ’ολοκλήρου με όλους
ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές, που ισχύουν κατά την ημέρα της
δημοπρασίας, καθώς επίσης και 0,10% υπέρ της Αρχής δημοσίων συμβάσεων. Η μισθοδοσία,
η ασφάλιση και οι λοιπές επιβαρύνσεις του προσωπικού που θα απασχολείται για την εκτέλεση
της παραπάνω υπηρεσίας βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 11o: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Οι υποψήφιοι μειοδότες θα πρέπει να είναι κάτοχοι των αναφερομένων στο άρθρο 5 της
Συγγραφής Υποχρεώσεων μηχανημάτων, και θα προσκομίσουν κατά την διαδικασία του
διαγωνισμού:
α) Κατάσταση με τα μηχανήματα που έχουν στην κατοχή τους.
β) Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας ή βεβαίωση απαλλαγής τελών.
γ) Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας.
δ) Πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα.
ε) Ασφαλιστική ενημερότητα.
στ)Αντίγραφα πτυχίων χειριστών χωματουργικών μηχανημάτων.
(Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση των εργασιών απαιτείται
αντικατάσταση χειριστή, θα γίνεται μετά από έγκριση της ΔΕΥΑΧ και εφόσον κατέχει ο νέος
το απαραίτητο πτυχίο χειριστή).
ζ) Εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. η οποία
αντικαθίσταται από τον ανάδοχο σε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 2% επί του
προϋπολογισμού προσφοράς .
Εάν δεν είναι κάτοχοι όλων των μηχανημάτων που προβλέπονται, μπορούν να γίνουν
δεκτοί με την προσκόμιση ανάλογης κατάστασης των μηχανημάτων, που τους λείπουν και
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη αυτών των μηχανημάτων, ότι τα προσφέρει στον υποψήφιο
μειοδότη και τα διαθέτει στην ΔΕΥΑΧ οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Υπηρεσία , καθώς και
βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, ή βεβαίωση απαλλαγής καταβολής τελών, μαζί με τα
επικυρωμένα αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας. Κάθε μειοδότης είναι υποχρεωμένος να δώσει
προσφορά για όλα τα μηχανήματα. Εάν δεν δώσει προσφορά έστω και σε ένα μηχάνημα,
αποκλείεται από την διαδικασία ανάδειξης αναδόχου, επίσης αποκλείεται οποιοσδήποτε
μειοδότης, από τον φάκελο του οποίου λείπει οποιοδήποτε έγγραφο ζητείται για τον
διαγωνισμό. Τέλος κάθε μειοδότης, καθώς και κάθε ένας που προσφέρει τα μηχανήματά του,
σε υποψήφιο μειοδότη, οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται
ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε
μέσω του πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑΧ είτε αυτοπροσώπως .
Η οικονομική προσφορά θα είναι με συμπληρωμένο το έντυπο της υπηρεσίας και σε
σφραγισμένο ξεχωριστό φάκελο μέσα στον φάκελο των δικαιολογητικών.
ΑΡΘΡΟ12Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:
Λόγω της φύσεως των εργασιών, καθαρισμοί χαντακιών κ.λ.π. και επειδή δεν
γνωρίζουμε την κατάσταση των, στις περιοχές των πρώην περιαστικών δήμων, η υπηρεσία,
μπορεί να τροποποιεί τις επί μέρους ώρες απασχόλησης των μηχανημάτων, πάντα μέσα στα
όρια του ποσού της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 13Ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ:
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χανιά: 6-03-2015
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ΔΑΠΑΝΗ

200
200

145
ΣΥΝΟΛΟ
Δαπάνη
Φ.Π.Α.
23%
ΣΥΝΟΛΟ

Χανιά
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

