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ΠΡΟΥΠ: 63.411,12 ευρώ με το Φ.Π.Α.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών για τις εργασίες πάσης φύσεως
επισκευής – συντήρησης (καθώς & της αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων)
σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών
(μηχανικών, υπερκατασκευών κ.λ.π.) όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου
Ανδρίτσαινας Κρεστένων.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη προϋπολογίστηκε ενδεικτικά (για διάστημα έξι
μηνών) στα 63.411,12 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α 24%, η δε πίστωση
θα βαρύνει τους Κ.Α. 10-6671.003, 20-6671.002, 25-6671.003, 30-6671.002, 35-6671.001 και 706671.001 του οικονομικού έτους 2021. Επειδή, λόγω της φύσεως του αντικειμένου των εργασιών,
δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν με ακρίβεια ο αριθμός των εργατοωρών και το ποσό των
απαιτούμενων ανταλλακτικών, υπογραμμίζεται ότι ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι ενδεικτικός
και οι ποσότητές του δύνανται να μεταβληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
Ο συνοπτικός διαγωνισμός, θα διεξαχθεί βάση των όρων της Οικονομικής Επιτροπής με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά. Αναλυτικότερα, οι διαγωνιζόμενοι θα
καταθέσουν τεχνική και οικονομική προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη. Εφόσον
οι υποψήφιοι πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις, θα υποβάλλουν οικονομική προσφορά αφού πρώτα
συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΕΟΠ.xls) στο οποίο θα εισάγουν το
προσφερόμενο κόστος εργατοώρας ανά εργασία (σε ακέραιο αριθμό) και το ποσοστό έκπτωσης
επί του τιμοκαταλόγου των ανταλλακτικών του συνεργείου τους (σε ακέραιο αριθμό). Στη συνέχεια,
οι υποψήφιοι θα υπολογίσουν το τελικό προσφερόμενο ποσό μέσω του Φύλλου Υπολογισμού
Οικονομικής Προσφοράς (ΦΥΟΠ.xls) όπου θα εισάγουν το μέσο προσφερόμενο κόστος
εργατοώρας ανά ομάδα (σε ακέραιο αριθμό).Σε περίπτωση ισοβαθμίας ως προς το προκύπτον
ποσό, μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος που έχει προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί
του τιμοκαταλόγου των ανταλλακτικών. Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας, θα προτιμηθεί το
πλησιέστερο στο Δήμο συνεργείο.
Η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται
και να προκύπτει από τα ως άνω έντυπα τα οποία θα επισυναφθούν αρμοδίως υπογεγραμμένα.
Εργασίες που δεν αναφέρονται στο έντυπο της προσφοράς, αλλά μπορεί να προκύψουν
και δεν μπορούν να προβλεφθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, θα τιμολογούνται με
την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο πάροχος της υπηρεσίας στο έντυπο της
προσφοράς του και για τις υπόλοιπες ακόλουθες εργασίες.
Γίνονται δεκτές προσφορές που θα αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών ή και ομάδα/ες
υπηρεσιών του προϋπολογισμού της μελέτης
Θεωρήθηκε 23- 4-2021
Η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών
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