ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Α.Μ : 115.0/2017
Κ.Α : 35/6234.0004
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος
Α.Μ:
Κ.Α: 35/6234.0004
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την μίσθωση αυτοκινούμενου καλαθοφόρου οχήματος
για την κοπή και κλάδευση υψηλών και επικίνδυνων δένδρων που φύονται σε διάφορα
σημεία του Δήμου μας .
Ο προϋπολογισμός της μελέτης
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ανέρχεται συνολικά στο ποσό των

5.000,00 €

Η προμήθεια βαρύνει τον Κ.Α :35/6234.0004 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2017.
Το τιμολόγιο μελέτης συντάχθηκε με τιμές από την ελεύθερη αγορά.
Οι ημέρες χρήσης των γερανοφόρων οχημάτων θα προσδιορίζονται από το Τμήμα
Συντήρησης Πρασίνου και δεν υπάρχει υποχρέωση εξάντλησης των πιστώσεων που
προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό δαπανών έτους 2017.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 05/10/2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ

ΠΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΓΚΑΜΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος
Α.Μ:
Κ.Α: 35/6234.0004
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 €

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Ανάθεσης
Η παρούσα συγγραφή
των υποχρεώσεων αφορά την μίσθωση αυτοκινούμενων
καλαθοφόρων οχημάτων για την κοπή και κλάδευση υψηλών δένδρων που φύονται σε
πλατείες , κήπους και χώρους πρασίνου του Δήμο μας .
Οι ημέρες χρήσης των καλαθοφόρων οχημάτων θα προσδιορίζονται από το Τμήμα
Συντήρησης Πρασίνου σε συνεργασία με τον επιβλέποντα και δεν υπάρχει υποχρέωση
εξάντλησης των πιστώσεων που προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό δαπανών έτους 2017.
Έχει προϋπολογισθεί δαπάνη 5.000,00 €
Η διάρκεια μίσθωσης ανά ημέρα είναι 8 ώρες .
Το προσφερόμενο όχημα θα έχει πιστοποιητικό καταλληλότητας και στην δαπάνη θα
περιλαμβάνεται ο οδηγός- χειριστής (με την ανάλογη άδεια) καύσιμα , λιπαντικά,
ασφαλιστικές εισφορές , ώστε να λειτουργεί σε άριστη κατάσταση.
Επίσης ο ειδικός μηχανισμός (καλάθι) προσωπικού να βρίσκεται στερεά συνδεδεμένο με τον
βραχίονα του γερανού και όχι αιωρούμενο από αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες Διατάξεις
Η διενέργεια της μίσθωσης θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση από τον
Δήμαρχο σύμφωνα με τις:
•

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

•
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
•
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.
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ΑΡΘΡΟ 3ο
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι : α) έχουν
λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς β) ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 γ) ότι είναι
εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
2. Τεχνική Προσφορά
3. Οικονομική προσφορά

ΑΡΘΡΟ 4ο
Δικαιολογητικα κατακυρωσης
Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του
άρ-θρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των
λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2 :
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,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
δ) πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο θα προκύπτει η εγγραφή του
διαγωνιζόμενου σε αυτό καθώς και το είδος των εργασιών του.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Σύμβαση
Τα καλαθοφόρα οχήματα θα πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην
μελέτη.
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής αυτής και για χρονικό διάστημα ενός
έτους.
Όμως η σύμβαση θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε σε περίπτωση που εξαντληθεί ο
προβλεπόμενος σε αυτή αριθμός των ημερών μίσθωσης, πριν την συμπλήρωση του ανωτέρω
χρονικού διαστήματος.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Υποχρεώσεις του εντολέα
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των στοιχείων και μέσων τα οποία κρίνονται
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης μίσθωσης .
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ΑΡΘΡΟ 7ο
Αναπροσαρµογή τιµών προσφοράς
Οι τιμές των προσφορών είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια της
μίσθωσης και για κανένα λόγο και σε καμία περίπτωση δεν αναθεωρούνται.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης θα επιλυθούν σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 05/10/2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ

ΠΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΓΚΑΜΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος
Α.Μ:
Κ.Α: 35/6234.0004
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 €

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΙΔΟΣ
Αυτοκινούμενο καλαθοφόρο όχημα με μήκος ανύψωσης έως 25 μέτρα με καλάθι.
Στα 25μ η δυνατότητα ανύψωσης να είναι 300 κιλά.
Η διάρκεια μίσθωσης ανά ημέρα είναι 8 ώρες .
Το προσφερόμενο όχημα θα έχει πιστοποιητικό καταλληλότητας και στην δαπάνη θα
περιλαμβάνεται ο οδηγός- χειριστής (με την ανάλογη άδεια) καύσιμα , λιπαντικά,
ασφαλιστικές εισφορές , ώστε να λειτουργεί σε άριστη κατάσταση .
Επίσης ο ειδικός μηχανισμός (καλάθι) προσωπικού να βρίσκεται στερεά συνδεδεμένο με
τον βραχίονα του γερανού και όχι αιωρούμενο από αυτόν .

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 05/10/2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ

ΠΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΓΚΑΜΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος
Α.Μ:
Κ.Α: 35/6234.0004
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ (€)

Αυτοκινούμενο καλαθοφόρο όχημα
με μήκος ανύψωσης έως 25 μέτρα με
καλάθι (στα
25μ δυνατότητα
ανύψωσης 300 κιλά )

12 ημέρες

336,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

4.032,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

4.032,00 €

Φ.Π.Α : 24%

968,00 €

ΑΠΑΙΤ. ΔΑΠΑΝΗ:

5.000,00 €

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 05/10/2017
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ

ΠΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος
Α.Μ:
Κ.Α: 35/6234.0004
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 €

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Αυτοκινούμενο καλαθοφόρο όχημα με
μήκος ανύψωσης έως 25 μ. με καλάθι
(στα 25 μ. δυνατότητα ανύψωσης 300
κιλά )

12 ημέρες

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ (€)

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α:
Φ.Π.Α (24%):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας .......................
ΦΑΞ........................................................
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