ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

«Καθαρισμός ρεμάτων Αίγινας,
Αγκριστρίου, Ύδρας, Σαλαμίνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αρμοδιότητας Π.Ε.Νήσων κατά

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

την τριετία 2022-2024»

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.200.000,00 € (πλέον ΦΠΑ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 585 του ΠΔΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 2014ΕΠ58500046

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του οικονομικού φορέα ή της ένωσης οικονομικών φορέων:
……………………………………………………………………………………………………………………
με έδρα…………………………………… οδό………………………………………………………
αριθμό…………….……Τηλ:……………………Fax:………………Ε- mail………………….……………..……

ΠΡΟΣ
Περιφέρεια Αττικής
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων
Αιγάλεω 5 & Κάστορος Πειραιάς Τ.Κ. 185 45
για την ανάδειξη μειοδότη της Παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Αίγινας,
Αγκιστρίου, Ύδρας, Σαλαμίνας αρμοδιότητας Π.Ε.Νήσων κατά την τριετία 2022-2024)»
Αφού μελετήσαμε:
1. Τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού που αναφέρεται ανωτέρω.
2. Τα στοιχεία της σύμβασης που αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. και των υπολοίπων τευχών
δημοπράτησης
3.Τις γενικές και (μετά από επιτόπια εξέταση) τοπικές συνθήκες, τις ιδιομορφίες και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και στοιχεία της υπόψη Παροχής Υπηρεσιών και γενικά τους όρους συμμετοχής
στον παρόντα διαγωνισμό αναλήψεως πλήρους εκτελέσεως και εμπρόθεσμης αποπερατώσεως των
εργασιών της σύμβασης, προσφέρω το παρακάτω ποσό, όπως αυτό αναλύεται στον πίνακα που
ακολουθεί.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή
ρεμάτων από φερτά υλικά, με την
παράπλευρη
απόθεση
των
προϊόντων

ΜOΝ.
ΜΕΤΡ.
3

m

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
12.000,00

ΜΕΡΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ

2

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή
ρεμάτων από φερτά υλικά, ή
απορρίμματα με την φόρτωση των
προϊόντων επί αυτοκινήτου και την
μεταφορά
σε
οποιαδήποτε
απόσταση

m

135.818,55

3

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή
ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση
με την φόρτωση των προϊόντων
καθαρισμού και την μεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση

στρέμμα

300,00

4

Καθαρισμός κοιτών ποταμών ή
ρεμάτων από φερτά υλικά ή
απορρίματα δια χειρών με την
φόρτωση των προϊόντων επί
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση

m

5

Διαχείριση
αποβλήτων
εκσκαφών κατασκευών και
κατεδαφίσεων σε αδειοδοτημένη
μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ

3

3

1.200,00

m

3

1.600,01

6

Μεταφορά
των
αποβλήτων
εκσκαφών
κατασκευών
και
κατεδαφίσεων σε αδειοδοτημένη
μονάδα διαχέιρισης ΑΕΚΚ

m3* Km

12.000,00

7

Καθαρισμός
ορθογωνικών,
σκουφοειδών,
ωοειδών
και
κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά
και προσχώσεις

m

3.000,00

8

Χειρονακτική δακίνηση προϊόντων
εκσκαφών, κατεδαφίσεων και
κλαδεμάτων

tonx10m

3.400,00

9

Μεταφορά υλικών με ζώα.

tonx100m

5.000,00

10

Καθαρισμός κοιτών ποταμών ή
ρεμάτων από φερτά υλικά ή
απορρίματα δια χειρών

m

2.000,00

11

Μεταφορές με αυτοκίνητο διά
μέσου
οδών
περιορισμένης
βατότητας

tonxkm

5.000,00

12

Θαλάσσια μεταφορά

m3*Νμίλια

15.000,00

13

Ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών
δένδρων ύψους έως 4 μ.

τεμ

100,00

14

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων
δένδρων ύψους από 4μ μέχρι 8 μ.

τεμ

100,00

15

Παρακολούθηση
αρχαιολογία

Ημέρες

200,00

εργασιών

από

3

3

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Σ.Π.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. (24%)

Έκπτωση Ε= ( Π.Α. – Σ.Π. )/ Π.Α. = 967.741,94 -…………… =
δεκαδικά ψηφία)
967.741,94

% (η Ε εκφράζεται με δύο

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ
τους παραπάνω όρους ανεπιφύλακτα, υποβάλουμε την προσφορά αυτή και δηλώνουμε ότι
αναλαμβάνουμε την Παροχή Υπηρεσιών που αναφέρεται, με συνολική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.)
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ).....................................................................................................................................
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
.................................................................................................................................................
και συνολική προσφορά με Φ.Π.Α. 24%
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ).....................................................................................................................................
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
..................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

(Σφραγίδα & Υπογραφή)

Πειραιάς, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ΄αρ. 2153/2021 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNA GENITSARIDI
Ημερομηνία: 2021.10.12 08:52:20 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

