ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πάτρα 27 /5/2020
Αρ. Πρωτ.: 190/1261/16758
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Τηλ. 2610 - 996645

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΚΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
ΜΠΑΖΩΝ Κ.Τ.Λ..ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΡΗΓΑΝΟΚΑΜΠΟ ΓΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΟΜΑ»
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/16 και προκειμένου να προβεί στη ανάθεση της ως άνω
υπηρεσίας
Καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά
στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την ανάδειξη
αναδόχου της υπηρεσίας «Επείγουσες εργασίες με μηχανικά μέσα για καθαρισμό έκτασης,
αποκομιδή μπαζών κτλ ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρηγανόκαμπο για
πυροπροστασία πλησίον του καταυλισμού των Ρομά» (CPV: 45343100-4).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της πρόσκλησης, στα
Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής στη
διαδρομή: http://www.upatras.gr > Ανακοινώσεις > Τμ. Διοικητικής Υποστήριξης.
Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 11.160,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων 2020ΣΕ54600035 Υποέργο 2
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή σε ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με βάση το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της υπηρεσίας έτσι όπως αναφέρεται στο παράρτημα Α.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 5η Ιουνίου 2020 και ώρα
11:00 π.μ.
Για τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Άγγελο
Λιακόπουλο στο τηλέφωνο 2610- 969085 και στο e-mail:.liakop@upatras.gr
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν στο κεντρικό πρωτόκολλο έγγραφη οικονομική προσφορά σε
φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και
στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Γεν. Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Προγραμματισμού & Δικτύων
Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για ««Επείγουσες εργασίες με μηχανικά μέσα για
καθαρισμό έκτασης, αποκομιδή μπαζών κτλ ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο
Ρηγανόκαμπο για πυροπροστασία πλησίον του καταυλισμού των Ρομά»».
Τα στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία , Δ/νση , Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.).
Οι προσφέροντες θα προσκομίσουν με την οικονομική τους προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση όπως
εκάστοτε ισχύει από την οποία θα προκύπτει ότι:
1. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης της οποίας
έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
2. Ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
(Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων της παραγράφου 1 το αρ. 73 του ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές , ββ) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.)

3. Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο για το επάγγελμα το οποίο έχει σχέση με
το αντικείμενο του διαγωνισμού.
4. Αναλαμβάνει την εκτέλεση της υπηρεσίας στο σύνολό της όπως αναφέρεται στο παράρτημα
Α για την οποία κάνει προσφορά.
-----------------------ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος
εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής
των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου: Η υποχρέωση αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).
ΠΑΡΑΔΟΣΗ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή των παραδοτέων της υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής με
σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή του συνόλου της υπηρεσίας της σύμβασης,
από την αρμόδια υπηρεσία της Αρχής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον
ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.
Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Η Πρύτανις

Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ:« Επείγουσες εργασίες με μηχανικά
μέσα για καθαρισμό έκτασης, αποκομιδή
μπαζών κ.λ.π . ιδιοκτησίας του Παν/μιου
Πατρών
στο
Ρηγανόκαμπο
για
πυροπροστασία
πλησίον
του
καταυλισμού των Ρομά».

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

9.000,00 €

Φ.Π.Α. :

2.160,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

11.160,00 € (με Φ.Π.Α.).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: τριάντα (30)ημερολογιακές ημέρες)
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ : Π.Δ.Ε. 2020 ΣΕ 54600035 Υποέργο2.

Πάτρα 19 / 05 / 2020

Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Συντήρησης Ελευθέρων Χώρων

Λιακόπουλος Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ:« Επείγουσες εργασίες με μηχανικά μέσα

για καθαρισμό έκτασης, αποκομιδή
μπαζών κ.λ.π . ιδιοκτησίας του Παν/μιου
Πατρών στο Ρηγανόκαμπο για
πυροπροστασία πλησίον του
καταυλισμού των Ρομά ».
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά χωματουργικές κυρίως εργασίες για καθαρισμό
έκτασης σε χώρο ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου πλησίον του καταυλισμού των Ρομά στο
Ρηγανόκαμπο για την πυροπροστασία του χώρου . Θα χρησιμοποιηθούν μηχανήματα
παντός τύπου που θα απαιτηθούν για τον καθαρισμό του χώρου από τα ξερά χόρτα ,από
αυτοφυή φυτά, βάτα τσιποκάλαμα ,θάμνους κ.λ.π., Θα γίνουν διαστρώσεις όπου χρειάζεται
καθώς επίσης φορτοεκφόρτωση και μεταφορά όλων των άχρηστων υλικών. Για τις εργασίες
θα χρησιμοποιηθούν παντός τύπου μηχανήματα ανάλογα με την μορφολογία του εδάφους
όπως φορτωτής ( με εξάρτημα μαχαιριού όπου χρειάζεται ) διαμορφωτής grader,τρακτέρ
,χορτοκοπτικό μηχάνημα κ.λ.π καθώς επίσης και φορτηγό αυτοκίνητο για την απομάκρυνση
των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν μετα τον καθαρισμό του χώρου, Οι
ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να επισκεφθούν το χώρο
που αναφέρεται κατωτέρω ,προκειμένου να λάβουν γνώση των επικρατουσών συνθηκών
για την πλήρη και χωρίς προσκόμματα εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην
παρούσα Τεχνική περιγραφή.

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι:
1. Χώρος πλησίον του καταυλισμού των Ρομά στο Ρηγανόκαμπο.
Στο χώρο πλησίον του καταυλισμού των Ρομά στο Ρηγανόκαμπο (βλέπετε Εικόνα 1) και στο
κομμάτι που ανήκει στο Παν/μιο Πατρών θα γίνει καλός καθαρισμός ,κοπή και καταστροφή
των χόρτων ,τσιποκάλαμων, βάτων ,θάμνων κ.λπ καθώς και κοπή κλαδιών και δένδρων
όπου υπάρχει πρόβλημα με τις παρακείμενες ιδιοκτησίες σε ακτίνα όση χρειάζεται για τον
καλό καθαρισμό του χώρου , με οποιοδήποτε μηχάνημα όπως και πιο πάνω αναφέρεται..

Επειδή ο εν λόγω χώρος παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες είναι δυσπρόσιτος, μπορεί να
απαιτηθεί ειδικό μηχάνημα (ερπιστριοφόρο) προκειμένου να εκτελεσθούν οι εργασίες
καθαρισμού. Τα υλικά που θα προκύψουν από την εργασία καθαρισμού θα
απομακρυνθούν από τον χώρο, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Μετά το καθαρισμό
όπου χρειάζεται θα γίνει κάποια διαμόρφωση (εξομάλυνση) του εδάφους με μηχανικά
μέσα και όπου χρειάζεται χειρωνακτικά. Πλησίον των όμορων ιδιοκτησιών και την Νότιο
Δυτική περίφραξη προς Περιβόλα καθώς επίσης και όπου αλλού χρειάζεται θα
δημιουργηθεί αντιπυρική ζώνη πλάτους 10 μέτρων τουλάχιστον.

ΕΙΚΟΝΑ 1.

ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν με όλους τους κανόνες της Τέχνης και της επιστήμης,
βάσει των παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών και με την έγκριση της επίβλεψης. Κατά
την εκτέλεσή τους θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και
προστασίας .από τον ανάδοχο.
Τα προϊόντα καθαρισμού και κοπής, θα συγκεντρωθούν και θα μεταφερθούν σε χώρο
ΕΚΤΟΣ του χώρου καθαρισμού , με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.
Η διεύρυνση του πλάτους των οδών οπού απαιτείται , ο καθαρισμός των χώρων κόβοντας
θάμνους, χόρτα, τσιποκάλαμα, βάτα, κ.λπ. θα γίνεται με χρήση οιουδήποτε μηχανήματος
απαιτηθεί ανάλογα με την περίπτωση.
Η προθεσμία περαίωσης της εργολαβίας ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές
ημέρες.
Πάτρα 19/5/2020
Ο Συντάξας

Άγγελος Λιακόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ:« Επείγουσες εργασίες με μηχανικά μέσα
για καθαρισμό έκτασης, αποκομιδή μπαζών
κ.λ.π . ιδιοκτησίας του Παν/μιου Πατρών στο
Ρηγανόκαμπο για πυροπροστασία πλησίον του
καταυλισμού των Ρομά».
ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΟΣΑ

ΟΜΑΔΑ Α.

Επείγουσες εργασίες με μηχανικά μέσα για

1. καθαρισμό έκτασης, αποκομιδή μπαζών κ.λ.π

. ιδιοκτησίας του Παν/μιου Πατρών στο
Ρηγανόκαμπο για πυροπροστασία πλησίον
του καταυλισμού των Ρομά κατά τα λοιπά όσα

1

9.000,00 Ε

αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή.
Σύνολο

=

9.000.00 E

ΦΠΑ 24 %

=

2.160,00 E

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

=

11.160,00 Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ανωτέρω τιμές ελήφθησαν από την αγορά. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται
παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο.
Πάτρα

19 / 05 / 2020

Ο Προϊστάμενος
Του Τμήματος Συντήρησης Ελευθέρων Χώρων
Λιακόπουλος Αγγελος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΙΤΛΟΣ:«

Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Προγραμματισμού και Δικτύων
Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης
Έργων.
Τμήμα Συντήρησης Ελεύθερων Χώρων

« Επείγουσες εργασίες με μηχανικά
μέσα για καθαρισμό έκτασης,
αποκομιδή μπαζών κ.λ.π . ιδιοκτησίας
του Παν/μιου Πατρών στο
Ρηγανόκαμπο για πυροπροστασία
πλησίον του καταυλισμού των Ρομά»

ΤΟΠΟΣ: Παν/λη Πατρών

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του.................................................................................…..

Οδός ................................................... Αριθ. ............................,

Αριθμ. Τηλ. ........................

ΠΡΟΣ:
Την επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών της
υπηρεσίας: «Επείγουσες εργασίες με μηχανικά μέσα για καθαρισμό έκτασης, αποκομιδή μπαζών κ.λ.π .
ιδιοκτησίας του Παν/μιου Πατρών στο Ρηγανόκαμπο για πυροπροστασία πλησίον του καταυλισμού των
Ρομά».
ΕΝΤΑΥΘΑ

Αφού έλαβα γνώση της Τεχνικής Περιγραφής ως και των λοιπών όρων και συνθηκών της ως άνω
δημοπρατούμενης υπηρεσίας αποδέχομαι όλα αυτά πλήρως, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αναλαμβάνω την εκτέλεση της προκείμενης υπηρεσίας με έκπτωση όπως στο συνημμένο
πίνακα αναγράφεται επί των τιμών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της μελέτης.

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α.

Επείγουσες εργασίες
με μηχανικά μέσα για
1. καθαρισμό έκτασης, αποκομιδή μπαζών κ.λ.π .
ιδιοκτησίας
του
Παν/μιου
Πατρών
στο
Ρηγανόκαμπο για πυροπροστασία πλησίον του
καταυλισμού των Ρομά κατά τα λοιπά όσα
αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή.

1

9.000,00 Ε

Σύνολο
=
9.000.00 E
ΦΠΑ 24 %
=
2.160,00 E
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
= 11.160,00 Ε

Οι τιμές θα αναγράφονται αριθμητικώς στον ανωτέρω πίνακα .
Η παρούσα ισχύει για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

Ο Προσφέρων

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ

