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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δημόσιου  Ανοικτού  Μειοδοτικού  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  Μίσθωσης  Μηχανημάτων  για

καθαρισμό  Περιαστικών  Δασών  -   Αντιπυρικών  &   Δασικών  Δρόμων  -   Αντιπυρικών  Ζωνών   Δ.

Πλατανιά 2018 

Ο Δήμαρχος Πλατανιά

προκηρύσσει  ηλεκτρονικό  ανοικτό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  εκτέλεσης

Μίσθωσης Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών -  Αντιπυρικών &  Δασικών Δρόμων -  Αντιπυρικών Ζωνών

Δ. Πλατανιά 2018  προϋπολογισμού  135.104,20€ με Φ.Π.Α.  

Αναθέτουσα Αρχή -  Στοιχεία επικοινωνίας:  Δήμος Πλατανιά, Γεράνι,  Χανιά, Κουκουνάκη Αικατερίνη,  2821340029,  fax:

2821340090, site : www.platanias.gr

Κωδικός CPV: 45500000-2

Η  παρούσα  σύμβαση  αφορά  τη  μίσθωση  (συμπεριλαμβανομένης  της  εργασίας)  μηχανημάτων  για  καθαρισμό

Περιαστικών Δασών -  Αντιπυρικών &  Δασικών Δρόμων -  Αντιπυρικών Ζωνών  Δ. Πλατανιά 2018   

Λόγω της φύσης των εργασιών  είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος χρήσης έκαστου μηχανήματος και

επομένως οι παρακάτω ποσότητες είναι ενδεικτικές:

Μηχάνημα

Κόστος

ωριαίας

απασ/σης

σε  €/ώρα

Ποσότη

τα

(ώρες)

Δαπάνη σε ευρώ 

Μηχ/κός  εκσκαφέας  τύπου  JCB  ή  αναλόγων  μηχανημάτων,  διαφόρου  οίκου

κατασκευής, με ελάχιστη ιπποδύναμη 70PS 45 416
18.720,00

Φορτηγό  ανατρεπόμενο οφέλιμου φορτίου άνω των 9 τόννων 45 300 13.500,0

Μηχανικός ελαστιχοφόρος εκσκαφέας (τσάπα)  ελάχιστης ιπποδύναμης 95PS 60 300 18.000,00

Μηχανικός ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (τσάπα)  ελάχιστης ιπποδύναμης 180PS 80 100 8.000,00

Μικρός μηχανικός εκσκαφέας (τσαπάκι) μέγιστης ιπποδύναμης 50ΡS 40 250 10.000,00

Ισοπεδωτής με ελάχιστη ιπποδύναμη 150 PS 60 200 12.000,00

Προωθητήρας με  ιπποδύναμη εως 150PS 40 300 12.000,00

Προωθητήρας με  ιπποδύναμη  150PS – 199PS 70 100 7.000,00

Φορτωτής ελάχιστης ιπποδύναμης 100 PS 55 150 8.250,00

Μεταφορά  των  προϊόντων  εκσκαφών  –  μπάζα  (υλικά  βυθοσκόπησης)  σε

αδειοδοτημένο χώρο
4,41 €/μ3 200(μ3) 882,00

ΔΑΠΑΝΗ 108.352,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Υποδοχή  σε  αδειδοτημένο  χώρο  των   προϊόντων  εκσκαφών  –  μπάζα  (υλικά

βυθοσκόπησης) (κωδικός ΕΚΑ170506)

3,02

€/τόνος
200 604,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 108.956,00

ΦΠΑ 24% 26.149,44

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 135.105,44

Η χρονική διάρκεια της προς μίσθωσης ειδών (συμπεριλαμβανομένης της εργασίας) είναι 3 μήνες από την υπογραφή της

σύμβασης. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού, καλύπτοντας, επί ποινή αποκλεισμού,

όλα τα υπό μίσθωση είδη, συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Ο διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  με ηλεκτρονικό  τρόπο μέσω της  πλατφόρμας  του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι  η 3/9/2018 και ώρα 15:30. Μετά τη λήξη της παραλαβής

προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν:



ΑΔΑ: ΨΗΗΠΩΞ5-ΡΧΠ



1. 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)  σε 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.

2.  Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν  απαιτείται  να

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.. Θα πρέπει όμως οι ενώσεις οικονομικών φορέων

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

3.  Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από ένωση οικονομικών φορέων,  όλα τα μέλη της ευθύνονται  έναντι  της

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Σχετική η υπ’ αριθ. 223/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά,  ΑΔΑΜ:18REQ003522185 2018-08-

02,  ΑΔΑ: ΨΣ5ΑΩΞ5-ΒΓ5 περί ψήφισης πίστωσης καθαρισμού περιαστικών δασών - αντιπυρικών δρόμων - αντιπυρικών

ζωνών  Δ.  Πλατανιά  (ΣΑΤΑ  πυροπροστασίας)  και  η  βεβαίωση του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  της

ανωτέρω  απόφασης  (ή  πρότασης)  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσού,  τη  συνδρομή  των

προϋποθέσεων  της  παρ  1α  του  άρθρου  4  του  ΠΔ  80/2016  και  τη  δέσμευση  στα  οικείο  Μητρώο  Δεσμεύσεων  της

αντίστοιχης πίστωσης με α/α    531

Προδικαστικές  προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις  διαδικασίες προσφυγής  :  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών

Προσφυγών   (ΑΕΠΠ),  Λεωφ.Θηβών  198,  Αγ.Ιωάννης  Ρέντης,  κτίριο  Κεράνης,  Αθήνα,  Τηλέφωνο :  +30  2132141216,

aepp@aepp-procurement.gr  ,  http ://www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374)

του  ν.  4412/2016,  και  το  υπ’αριθ.  39  Προεδρικό  Διάταγμα  (Π.Δ)  (ΦΕΚ  64/04-05-2017/τεύχος  Α)  περί  «Κανονισμός

εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» 

Ο Δήμαρχος Πλατανιά

Μαλανδράκης Ιωάννης



ΑΔΑ: ΨΗΗΠΩΞ5-ΡΧΠ
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