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Μύρινα 9-9-2020
Αρ. Πρωτ. 47155/750
Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Καθαρισμό χειμάρρων ΠΕ Λήμνου (με
απ’ευθείας ανάθεση) προϋπ. 23.400€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)
Η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου – Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στη
μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων που κρίνονται αναγκαία για τον καθαρισμό των
χειμάρρων με απομάκρυνση φερτών υλικών, απορριμμάτων, μπαζών και αυτοφυούς βλάστησης από
την κοίτη των υδατορεμάτων σε τμήματα χειμάρρων της Π.Ε. Λήμνου σύμφωνα με την από 31.08.2020
επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή-Προϋπολογισμό την οποία συνέταξε το Τμήμα Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Λήμνου.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά έως την
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 στο πρωτόκολλο του Τμ. Τεχνικών Έργων ΠΕ Λήμνου
(κεντρικό κτίριο, ισόγειο) επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 34, Μύρινα Λήμνου.

•

Οι προσφορές συντάσσονται σε ιδιαίτερο έντυπο (τεύχος) το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου ( www.limnos.gr) καθώς επίσης και
σε έντυπη μορφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων (Λ. Δημοκρατίας 34, ισόγειο, Μύρινα Λήμνου, τηλ.
2254351300).
•
Η προσφορά αφορά το σύνολο των αναφερόμενων υπηρεσιών (βλ. Τεύχος Τεχνικής ΠεριγραφήςΠροϋπολογισμού) και εκφράζεται σε ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογιζόμενης
δαπάνης μισθώματος των μηχανημάτων.
•
Η σύμβαση θα καταρτισθεί με βάση την προσφορά του αναδόχου.
•
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας καθορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
•
Για την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή τραπεζικού ιδρύματος για την
καλή εκτέλεση των εργασιών, ποσού ίσου με το 5% του ποσού της σύμβασης.
•
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής.
•
Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 23.400€ (με
το Φ.Π.Α. 24%) για τον καθαρισμό χειμάρρων. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ετήσιο Τεχνικό
Πρόγραμμα 2020 Βορείου Αιγαίου από πιστώσεις ΚΑΠ/Επενδύσεις με κωδικό 0.2019ΚΑΠ3200020
(Φορέας/ΚΑΕ 0071.9899.0001) κι έχει εκδοθεί η α.π. 46868/4293/8.9.2020 Απ. Ανάληψης
Υποχρέωσης.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:
Εργολήπτες Δημοσίων Έργων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για υδραυλικά έργα ή έργα οδοποιίας ή
Εμπειροτέχνες που είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα Μητρώα Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου –
Λήμνου για υδραυλικά έργα ή για έργα οδοποιίας (χωματουργικές εργασίες) ή Κάτοχοι αντίστοιχων
Μηχανημάτων έργων.
Δικαιολογητικά συμμετοχής (πέραν της Οικονομικής Προσφοράς) είναι:
•
Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο ή αποδεικτικό έγγραφο της
Οικονομικής Εφορίας ή του οικείου Επιμελητηρίου για το είδος της επαγγελματικής δραστηριότητάς
τους
•
Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα κατά τα ισχύοντα.
•
Υπεύθυνη δήλωση ότι δύναται να διαθέσει τα απαραίτητα μηχανήματα για την εκτέλεση των
εργασιών, όπως αυτά αναφέρονται στη Τεχνική Περιγραφή - Προϋπολογισμός.
•
Φ/Α Αδειών Κυκλοφορίας των Μηχανημάτων Έργων – Φορτηγών που θα διαθέσει.
Επισυνάπτονται:
→
Παράρτημα 1: Έντυπο οικονομικής προσφοράς.
→
Παράρτημα 2: Υπεύθυνη Δήλωση
→
Παράρτημα 3: Τεχνική Περιγραφή - Προϋπολογισμός

