ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε∆ΡΑ)

ΕΡΓΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ:

΄΄ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2014 - 2015 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.∆.Μ. ΄΄ .

856.300,00 € (πλέον ΦΠΑ)
ΣΑΕΠ 041

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ :

ΟΡΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2014 - 2015 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
Π.∆.Μ.

προεκτιµώµενης αµοιβής 856.300,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)
Σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 1α, του
Π∆ 60/2007

ΚΟΖΑΝΗ, 20 - 10 – 2014
Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε∆ΡΑ)

ΕΡΓΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ:

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2014 - 2015 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.∆.Μ.
856.300,00 € (πλέον ΦΠΑ)
ΣΑΕΠ 041

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ :

ΟΡΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
καλεί τους ενδιαφερόµενους
να προσέλθουν στη διαδικασία διαπραγµάτευσης για την ανάθεση της ως άνω σύµβασης στις
27 Οκτωβρίου 2014

Άρθρο 1:

Αντικείµενο – Προεκτιµώµενη αµοιβή – Τόπος
Χαρακτηριστικά της σύµβασης – Συµβατική προθεσµία.

–

Περιγραφή

–

1.1 Η συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών αφορά τη µίσθωση µηχανηµάτων σε 8 τµήµατα και 33
έδρες απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα σύµφωνα µε το εγκεκριµένο σχέδιο
αποχιονισµού της Π∆Μ :

Σελίδα 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ε∆ΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Αποχιονιστικό
µηχάνηµα µε
λεπίδα
αποχιονισµού
και
αλατοδιανοµέα

Φορτωτής
ή
Φορτωτής
Εκσκαφέας

Ελκυστήρας

Αποχιονιστικό
µηχάνηµα
Φρέζα χιονιού

∆ιαµορφωτής
γαιών
(γκρέϊντερ)

Κοζάνη

8

1

2

1

2

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Πτολεµαΐδα

3

1

3
3.1
3.2

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
Φλώρινα
Ανταρτικό

5
2

1
1

1

1

1

4

ΤΜΗΜΑ ΙV
Κοροµηλιά

4

1

1

5
5.1
5.2

ΤΜΗΜΑ V
Πεντάλοφος
Τσοτύλι

3
1

1
1

6

ΤΜΗΜΑ VΙ
Σέρβια

2

1

1

ΤΜΗΜΑ VΙΙ
Γρεβενά

3

1

1

ΤΜΗΜΑ VΙΙΙ
∆εσκάτη

2

1

α/α

Τµήµα/
Έδρα
Μηχανηµάτων

1

ΤΜΗΜΑ Ι

2

7

8

1

1

1

1

Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει ενιαία προσφορά για το σύνολο των
τµηµάτων .
1.2

Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή των υπηρεσιών ανέρχεται σε 1.053.249,00 € µε ΦΠΑ
και αναλύεται σε:
∆απάνη Εργασιών :
856.300,00 €
Φ.Π.Α. 23% :
196.949,00 €
Ρητά αναφέρεται ότι οι ώρες εργασίας που περιλαµβάνονται στον
προϋπολογισµό της σύµβασης δεν είναι δεσµευτικές και ο ανάδοχος θα
πληρωθεί τις ώρες πραγµατικής εργασίας χωρίς καµία επιπλέον αποζηµίωση.
Η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από Πιστώσεις του Π.∆.Ε ΣΑΕΠ 041

1.3

Τόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας είναι το εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας όπως απεικονίζεται στο σχέδιο αποχιονισµού.

1.4

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού και αντιµετώπισης
παγετού για την περίοδο 2014 - 2015 στο εθνικό οδικό δίκτυο αρµοδιότητος συντήρησης
της ∆.Τ.Ε (έδρας) Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας .
Σελίδα 3

Το πρόγραµµα αποχιονισµού περιλαµβάνει εργασίες αποχιονισµού, αλατοδιανοµής,
ελκυσµού εγκλωβισµένων οχηµάτων και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την
καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν στο εθνικό οδικό δίκτυο
από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό, κατόπιν εντολή της Υπηρεσίας.
Η εκτέλεση της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε το εγκεκριµένο σχέδιο αποχιονισµού
(Α.Π. 44290/1833/02-05-2014), τον πίνακα εδρών των µηχανηµάτων, τις εντολές της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται στα λοιπά συµβατικά τεύχη.
1.5

1.6

1.7

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, ορίζεται σε (πέντε) 5 µήνες. Ως
εναρκτήρια ηµέρα της σύµβασης θεωρείται η ηµέρα που θα οριστεί ειδικά στο ιδιωτικό
συµφωνητικό.
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ανέρχεται σε 5% επί της συµβατικής αξίας
της σύµβασης παροχής υπηρεσιών, χωρίς το Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 157 του
Ν.4281/2014. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι διάρκειας επτά (7)
µηνών , δηλαδή δύο (2) µήνες µεγαλύτερη από το χρόνο οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής των παρεχοµένων υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας.
Οι τεχνικές προδιαγραφές εξακολουθούν να είναι αυτές που εγκρίθηκαν µε την
69490/2779/08-07-2014 απόφαση της ∆ΤΕ/Π∆Μ

Άρθρο 2:
2.1

Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής µε τα κάτωθι
στοιχεία:
1.
2.
3.
4.

2.2

Στοιχεία που θα υποβληθούν

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Φορολογική Ενηµερότητα
Ασφαλιστική Ενηµερότητα
Υπεύθυνη δήλωση ότι σε όλα τα µηχανήµατα θα τοποθετηθεί σύστηµα GPS και
αντίστοιχη συµβατή κεντρική µονάδα παρακολούθησης η οποία θα τοποθετηθεί στο
εργοτάξιο της ∆ΤΕ(έδρας)/Π∆Μ..

Λίστα των προς µίσθωση µηχανηµάτων που προσφέρονται ως κάτωθι :
α.
β.

γ.

δ.

Πίνακα µηχανηµάτων όπου θα φαίνεται σε ποια έδρα αντιστοιχεί το καθένα
Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδιοκτήτη του µηχανήµατος ή των µηχανηµάτων όπου θα
δηλώνει ότι θα µισθώσει το µηχάνηµα στο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
προσέρχεται στη διαπραγµάτευση.
Τεχνική Περιγραφή κάθε Μηχανήµατος σύµφωνα µε υπόδειγµα που ακολουθεί η
οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άδεια κυκλοφορίας, τέλη
χρήσης κλπ).
Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας Μ.Ε

Σελίδα 4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Είδος Μηχανήµατος

:

Αριθµός Κυκλοφορίας
Ε∆ΡΑ
Το

:

…………………………………………………………………………..
:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

µηχάνηµα

………………………………………µε

………………………………………………………που

προσφέρεται

αριθµό
για

κυκλοφορίας
την

έδρα

……………………………………. έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Στην άδεια κυκλοφορίας είναι χαρακτηρισµένο ως ……………………………………...............
Το έτος κατασκευής οχήµατος ή µηχανήµατος είναι ………………………………………………
Το έτος κατασκευής του αλατοδιανοµέα είναι …………………………………………………….
Το έτος κατασκευής της φρέζας είναι …………………………………………………….
Η Ιπποδύναµη σε ίππους (HP) του οχήµατος ή µηχανήµατος σύµφωνα µε την άδεια
κυκλοφορίας είναι ……………..………………..
Η Ιπποδύναµη σε ίππους (HP) της φρέζας σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας είναι
………………..
Η Λεπίδα Αποχιονισµού έχει µήκος …………………. m και ύψος ……………………. m
Αλατοδιανοµέας χωρητικότητας ………………………………………. m3
Η περιστρεφόµενη φρέζα αποχιονισµού έχει πλάτος ……………………… m
Τα τέλη χρήσης έτους 2014 του µηχανήµατος είναι πληρωµένα

Κοζάνη, 20-10-2014
(Τόπος και ηµεροµηνία)
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν/τής ∆/ντής ∆.Τ.Ε (έδρα)
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας

Γιαννόπουλος Ηλίας
Ηλεκ. Μηχανικός µε Γ’β.

Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος
Τ.Σ.Ε/∆ΤΕ
κ.α.α
Ο Αν/τής ∆/ντής ∆.Τ.Ε (έδρα)
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας

Κουζιάκης Γεώργιος
Πολ. Μηχανικός µε ∆’ β

Αναγνώστου Κωνσταντίνος
Πολ.Μηχανικός µε Β΄β.
Αναγνώστου Κωνσταντίνος
Πολ.Μηχανικός µε Β΄β.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθµό 1727/2014/16-10-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας

Καρυπίδης Θεόδωρος
Περιφερειάρχης
Σελίδα 5

