ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2019007

Υπηρεσία

: «Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου , 2019»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 24.775,20€

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
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Υπηρεσία : Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου, 2019
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2019007

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την συντήρηση δημοτικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα
χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου ( κυρίως του γηπέδου ΜΑΚ ΜΑΡΣΩ ) και συμπλήρωση
κάποιων κομματιών κοντά στις εγκαταστάσεις του ΔΟΠΑΠ τα οποία λόγω χρήσης
παρουσιάζουν φθορές και χρήζουν αντικατάστασης με έτοιμο ανθεκτικό μίγμα. Η δαπάνη
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα τον
ΚΑ 15.6262.0002.
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
24.775,20€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και προέρχεται από πόρους του Δήμου.
Η παρούσα υπηρεσία διέπεται από τις Διατάξεις:
α. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαίτερα στο άρθρο 117Συνοπτικός Διαγωνισμός,
β. του N. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006),
γ. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010). 1. Του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),
δ. Άρθρο 107 του Ν.4497/17
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Χολαργός, 11/1/2019

Θεωρήθηκε,
Χολαργός, 11/1/2019

Ο Συντάξας

Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος και Αειφορίας

Α.Βατικιώτης
Γεωπόνος ΠΕ

Ναθαναήλ Σοφιανίδης
Γεωπόνος
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Υπηρεσία : Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου, 2019
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :2019007
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Μ2) ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

ΕΙΔΟΣ
1.

Συντήρηση έτοιμου Χλοοτάπητα

2.700,00

7,40

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΑΠΑΝΗ
19.980,00
19.980,00
4.795,20
24.775,20

Cpv : 45212290-5 Συντήρηση αθλ. Εγκαταστάσεων

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Συντήρηση χλοοτάπητα (ΑΡ.Ε13.2ΣΧ) ΠΡΣ 5220ΣΧ
Η εργασία συντήρησης περιλαμβάνει την αφαίρεση του κατεστραμμένου
χλοοτάπητα, την κατεργασία του εδάφους, την προμήθεια τύρφης, την διαμόρφωση
και την συμπλήρωση με έτοιμο χλοοτάπητα και απομάκρυνση αχρήστων υλικών
Τιμή μονάδας: 7,40/μ2

Χολαργός, 11/1/2019

Θεωρήθηκε,
Χολαργός, 11/1/2019

Ο Συντάξας

Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος και
Αειφορίας.

Α.Βατικιώτης
Γεωπόνος ΠΕ

Ναθαναήλ Σοφιανίδης
Γεωπόνος
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Υπηρεσία : Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου, 2019
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :2019007

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο εργασίας
Η παρούσα μελέτη αφορά τις απαραίτητες υπηρεσίες
γηπέδων του Δήμου που χρήζουν συντήρησης.

συντήρησης χλοοτάπητα

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η παρούσα υπηρεσία διέπεται από τις Διατάξεις:
α. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαίτερα στο άρθρο 117Συνοπτικός Διαγωνισμός,
β. του N. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006),
γ. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).
δ. Άρθρο 107 του Ν.4497/17
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
ΑΡΘΡΟ 3ο: Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας
Τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων
β. Η τεχνική έκθεση
γ. Η προσφορά του ενδιαφερομένου
δ. Οι προδιαγραφές που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη εργασία.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, με
κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, μετά από συλλογή σφραγισμένων προσφορών.
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ΑΡΘΡΟ 4ο: Σύμβαση
Η σύμβαση θα συνταχθεί και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα
άρθρα 201 εώς 205 του Ν.4412/2016.
Επιπλέον, ο ανάδοχος της υπηρεσίας θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει ISO
9001 ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
και να έχει πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση
πρασίνου και χλοοτάπητα αγωνιστικών και λοιπών χώρων. Θα πρέπει επίσης να
διαθέτει δικά του ειδικά μηχανήματα σχετικά με την φύση και το είδος των εργασιών,
όπως μηχάνημα βαθύ αερισμού χλοοτάπητα (τύπου verti drain ), τρακτέρ άνω των 50
HP εφοδιασμένο με ειδικά ελαστικά για χρήση σε χώρους με χλοοτάπητα, μηχάνημα
μεταφύτευσης χλοοτάπητα (sod cutter), Mηχάνημα διάστρωσης γηπέδων
καθοδηγούμενο από σύστημα laser,
Σπαρτική μηχανή ακριβείας, Κύλινδρο,
Αμμοδιανομέα.
Ο ανάδοχος μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το Νόμο,
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για να υπογραφεί η σύμβαση,
η οποία θα προβλέπει αναλυτικά τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Η διάρκεια της
σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2019 Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το
ποσό της σύμβασης. Οι τιμές της προσφορά του Αναδόχου θα παραμείνουν σταθερές
καθ’ ολη την διάρκεια της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5ο: Ποινικές ρήτρες-έκπτωση του αναδόχου
Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας
εκτέλεσης της εργασίας, όπως θα έχει καθορισθεί με την υπογραφή της σύμβασης,
μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις του Ν.4412/2016

ΑΡΘΡΟ 6ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους,
τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της ανάθεσης πλην του
Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Τρόπος εκτέλεσης εργασίας
Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.4412/2016) και
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της παρούσας μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 8ο: Όργανα διενέργειας διαδικασιών της σύμβασης
Τα υπηρεσιακά όργανα και οι επιτροπές για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των
προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής, την καταλληλότητα των προσφερόντων ή
υποψηφίων, την διαπραγμάτευση με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, την γνωμοδότηση
για το κάθε θέμα που ανακύπτει από την σύμβαση, την γνωμοδότηση επί των ενστάσεων,
την παρακολούθηση της σύμβασης και την παραλαβή των υπηρεσιών συγκροτούνται και
λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 221του Ν 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 9ο Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του
αναδόχου.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά μέχρι συμπληρώσεως της συνολικής
εργασίας. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200
του Ν 4412/2016.
Άρθρο 10ο Εγγυήσεις
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης εφ όσον η σύμβαση είναι αξίας ίσης ή
κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Άρθρο 11ο Περιεχόμενα προσφορών
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο για την
αξιολόγηση των προσφορών. Η προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι σύμφωνες με
τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις
ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται
προσφορές με ασαφή ή ελλιπή στοιχεία. Μαζί με την προσφορά θα κατά τεθούν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιήσεις, άδειες μηχανημάτων, βεβαιώσεις κλπ) όπως
αυτά περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσης συγγραφής υποχρεώσεων.
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης η επιτροπή διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα να ζητήσει
συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα στοιχεία.
Άρθρο 12ο Αξιολόγηση προσφορών με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή
Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής λαμβάνονται υπ όψη μόνο οι προσφορές που
έχουν κριθεί αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της μελέτης

Χολαργός, 11/1/2019

Θεωρήθηκε,
Χολαργός, 11/1/2019

Ο Συντάξας

Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος και Αειφορίας

Α.Βατικιώτης
Γεωπόνος ΠΕ

Ναθαναήλ Σοφιανίδης
Γεωπόνος
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