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Αρ.Μελέτης:

ΤΕ Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ ΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην μίσθωση των μηχανημάτων – οχημάτων μετά των χειριστών
τους που θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση της οδοποιίας του Δήμου Θέρμου την
αποκατάσταση καταστροφών (πολιτική προστασία) και λοιπές χωματουργικές εργασίες όπου
απαιτηθεί.H μίσθωση θα είναι ετήσια θα έχει δηλαδή διάρκεια 12 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.
Ο τύπος των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν αναφέρεται ακόλουθα:
1. Μηχανικός εκσκαφέας (τσάπα περιστροφική μεγάλη).
2. Μηχανικός εκσκαφέας με κουβά φορτώσεως τύπου JCB.
3. Πολύ μικρός εκσκαφέας (μίνι ,20-40 HP).
4. Φορτωτής μηχανικής ισχύος (30-40) HP.
5. Φορτωτής μηχανικής ισχύος (100-130) HP.
6. Διαμορφωτής γαιών (Grader) ισχύος 150HP και άνω.
7. Ανατρεπόμενο φορτηγό ωφέλιμου βάρους 10 τόνων και άνω.
8. Ανατρεπόμενο φορτηγό ωφέλιμου βάρους 5-10 τόνων
9. Όχημα με χορτοκοπτικό βραχίονα για την κοπή παρόδιας βλάστησης
Η μίσθωση των παραπάνω αναλύεται στο ενδεικτικό προϋπολογισμό με βάσει τα παρακάτω
κριτήρια:
Μίσθωση για ωριαία -1.00 ώρα - εργασίας.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό προσφέροντας οικονομική
προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων – οχημάτων ή μεμονωμένα για κάποια ή κάποιες
κατηγορίες αυτών. (π.χ μπορεί η προσφορά να αφορά μόνο για ένα διαμορφωτή γαιών(Grader).)
Τα μηχανήματα έργων θα πρέπει να φέρουν τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας που προβλέπονται
(άρθρο 90 ν.2696/99), να συνοδεύονται από την άδεια κυκλοφορίας , από τα αποδεικτικά στοιχεία
ασφάλισης , καθώς και από τα αποδεικτικά πληρωμής των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Τα ζητούμενα προς μίσθωση μηχανήματα και οχήματα με τους χειριστές τους θα πρέπει να είναι σε
ετοιμότητα ώστε να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν οπουδήποτε και οποτεδήποτε εντός
των ορίων του Δήμου Θέρμου.
Η τιμή της προσφοράς του αναδόχου καλύπτει εξ ολοκλήρου άπασες τις εργασίες που απαιτούνται,
ανεξάρτητα των δυσχερειών εκτέλεσης τους. Στην τιμή της προσφοράς περιλαμβάνονται ενδεικτικά
αλλά όχι περιοριστικά τα παρακάτω:
•

Δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων οχημάτων (καύσιμα-λιπαντικά), επιβάρυνση λόγω
ημεραργιών (δυσμενείς καιρικές συνθήκες , βλάβες , εορτές).

•

Δαπάνες προσωπικού, ημεραργίες ασφάλισης, δώρα εορτών, έξοδα κίνησης, ιατρικής
περίθαλψης, αποζημιώσεων ατυχημάτων, μέτρων ασφάλειας και υγιεινής (υλικά –μέσα).

•

Δαπάνες αποζημίωσης προς τρίτους για κάθε ζημιά ή ατύχημα.

•

Δαπάνες προσωρινής σήμανσης κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης (ενδεικτικός) ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € με Φ.Π.Α., οι
επιμέρους ποσότητες μπορούν να τροποποιηθούν και δεν υπάρχει η υποχρέωση για εξάντληση
της πίστωσης που προβλέπεται στον ΚΑ : 30-6233.002 του προϋπολογισμού έτους 2017 του
Δήμου Θέρμου.
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