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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 9ΧΧΡΟΡΙΕ-ΣΝΧ
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Κορυδαλλός 22/02/2021
Αρ. Πρωτ. 544

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Δ
ΦΑΣΗ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ
Προκηρύσσει την τρίτη 23.02.2021 ώρα 10.00 π.μ. συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης

μίσθωσης μηχανημάτων για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων χωματουργικών εργασιών
και των αντιπλημμυρικών έργων του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΛΑΚΩΜΑΤΑ ΣΧΙΣΤΟΥ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Δ’ ΦΑΣΗ» , προϋπολογισμού πενήντα τέσσερεις Χιλιάδες τριακόσια ογδόντα
Ευρώ (54.380,00

€) με ΦΠΑ 24% .

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Επωνυμία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ –ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΕΣΥΔΑΠ)
Ταχυδρομική διεύθυνση

ΛΑΚΩΜΜΑΤΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΒΙΠΑΣ)

Πόλη

ΠΕΡΑΜΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τ.Θ 91299,18702 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Τηλέφωνο

2104015451

Φαξ

2104015452

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Syndesm1@otenet.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Γ. Κατσαντώνης

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.pesydap.gr

ΔΗΜΩΝ
(περιοχή

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του ΠΕΣΥΔΑΠ (www.pesydap.gr).
Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται
στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 2 ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει
με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν
τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν
συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα
ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς
αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο .
3. Κωδικοί CPV:

43210000-8

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάγκη μίσθωσης
μηχανημάτων για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων χωματουργικών εργασιών και των
αντιπλημμυρικών έργων του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΛΑΚΩΜΑΤΑ ΣΧΙΣΤΟΥ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Δ’ ΦΑΣΗ» με αυτεπιστασία.
Τα μηχανήματα θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του συνόλου των απαιτούμενων
χωματουργικών εργασιών ήτοι για τις εκσκαφές του ΧΑΔΑ, για την κατασκευή της στρώσης
εξομάλυνσής, για την μόρφωση των γαιωδών επιφανειών, για την κατασκευή της τελικής
στρώσης επιφάνειας, για την εκσκαφή και πληρώση των τάφρων αγκύρωσης τον
γεωσυνθετικών υλικών και για την εκσκαφή της τάφρου ομβρίων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ημερομίσθι
ο
(€)

Ποσότητα
(m3)

€/d
€/d
€/d

320
120
130

52624,00
52624,00
10242,00

3800,00
480,00
160,00

14
110
65

4480
13200
8450

€/d
€/d
€/d

360
250
75

1521,00
1521,00
1521,00

4500,00
4500,00
2500,00

1
1
1

360
250
75

€/d
€/d
€/d
€/d

360
120
250
75

10242,00
10242,00
10242,00
10242,00

4500,00
380,00
720,00
3000,00

3
27
15
4

1080
3240
3750
300

€/d
€/d
€/d

360
250
75

51383,00
51383,00
51383,00

4500,00
4500,00
3000,00

12
12
18

4320
3000
1350

Μονάδ
α

Περιγραφή
Εκσκαφές αναδιαμόρφωσης
απορριμματικού αναγλύφου
Μηχανικός εκσκαφέας
Φορτηγό
Θραυστήρας
Επιχώσεις αναδιαμόρφωσης
απορριμματικού αναγλύφου
Προωθητήρας
Διαμορφωτηρας
Δονητικός οδοστρωτήρας
Στρώση εξομάλυνσης από
επεξεργασμένα αδρανή
προερχόμενα από εκσκαφές του
χώρου
Προωθητήρας
Φορτηγό
Φορτωτής
Δονητικός οδοστρωτήρας
Στρώση τελικής κάλυψης με
προϊόντα εκσκαφής
Προωθητήρας
Διαμορφωτηρας
Δονητικός οδοστρωτήρας

Απόδοση
(m3/d)

Ημέρες
λειτουργίας

Συνολο Μισθώματος
ΦΠΑ 24%
Συνολική Δαπάνη
5. Εναλλακτικές προσφορές: δεν επιτρέπονται

Δαπάνη
(€)

43855,00
10525,200
54380,20

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Α. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς .
Γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
9.
Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των
προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 05/03/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης της
υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα
ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα
διεξαχθεί στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ που βρίσκονται στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος
όπισθεν εγκαταστάσεων ΒΙΠΑ Σχιστού.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν
τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 60-7326.001
2021 του Συνδέσμου.

του προϋπολογισμού

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία
που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον
υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και
της υποβολής των προσφορών.
14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
site του Συνδέσμου www.pesydap.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γρηγόριος Γουρδομιχάλης

και στο

