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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Γενικοί όροι
Οι τιμές του παρόντος αναφέρονται σε μονάδες τελειωμένης εργασίας. Θεωρούνται πλήρεις
από κάθε άποψη, ισχύουν για όλες τις εργασίες στις περιοχές των έργων του τίτλου ανεξάρτητα
από την θέση και την έκταση τους και περιλαμβάνουν:
α.
Όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της παροχής
υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και των υπολοίπων τευχών όπως αυτά
αναφέρονται στην προκήρυξη.
β.
Κάθε γενική δαπάνη, μη κατονομαζόμενη ρητώς αλλά απαραίτητη για την πλήρη
εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας. Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση σχετική με το είδος και την
απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και
την δυνατότητα χρησιμοποιήσεως ή μη μηχανικών μέσων, δεν μπορεί να θεμελιωθεί.
Μεταξύ των παραπάνω δαπανών αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται:
2.1.
Δαπάνες μεταφοράς στον τόπο χρήσεως, αποθηκεύσεως, φυλάξεως, επεξεργασίας,
προσεγγίσεως, ενσωματώσεως, φθοράς και απομειώσεως, όλων των απαιτούμενων για το
έργο υλικών, με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις διακινήσεις κλπ., μέχρι πλήρους
ενσωματώσεως των.
2.2.
Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, ασφαλίσεως υπέρ ΙΚΑ, ΤΕΑΕΔΞΕ κλπ., δώρων
εορτών, επιδόματος αδείας, αποζημιώσεων λόγω απολύσεως κλπ. του πάσης φύσεως
ειδικευμένου και μη προσωπικού γραφείων, μηχανημάτων, συνεργείων κλπ., οι οποίες δαπάνες
αφορούν την εκτέλεση όλων των κυρίων και βοηθητικών εργασιών για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.
2.3.
Οι δαπάνες συντήρησης, ανταλλακτικών και αναλωσίμων των απαιτούμενων για το έργο
μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένου του διατιθέμενου κινητού εξοπλισμού, των διεργασιών
και ηλεκτρομηχανολογικών τμημάτων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας στραγγισμάτων και
βιοαερίου, μηχανικών σκευών, μέσων, οργάνων, εργαλείων και κάθε άλλου είδους ατομικών
και ομαδικών εφοδίων προστασίας και ασφάλειας προσωπικού, καθώς και των κτιριακών και
λοιπών δομικών έργων, οδοποιίας εντός των εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου.
2.4.
Η δαπάνη για καύσιμα, λιπαντικά και ανταλλακτικά του κινητού εξοπλισμού λειτουργίας
του ΧΥΤΑ.
2.5.
Οι εισφορές κάθε μορφής, καταβολές και οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις αυτών των
διαφόρων ασφαλιστικών Οργανισμών και άλλων ταμείων κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης,
όπως επίσης και κάθε νόμιμη υποχρέωση ή επιβάρυνση που γενικά αφορά την εκτέλεση των
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κυρίων και βοηθητικών εργασιών, με σκοπό την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας που
προβλέπεται στην τιμή μονάδος του τιμολογίου.
2.6.
Οι δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού καθώς
και οι δαπάνες έκδοσης όλων των απαραιτήτων αδειών (ΜΠΕ, Διάθεσης κλπ).
2.7.
Οι δαπάνες δημοσιεύσεως των διακηρύξεων των δημοπρασιών μέχρι την τελική
εγκρινόμενη όπως και της καταρτίσεως του εργολαβικού συμφωνητικού.
2.8.
Η δαπάνη για μετάκληση οιωνδήποτε ειδικών, όποτε απαιτηθεί για την επίλυση
διχογνωμιών μεταξύ αναδόχου και φορέα διαχείρισης.
2.9.
Η δαπάνη για τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων Υγιεινής και Ιατρικής
περιθάλψεως για το εργαζόμενο προσωπικό που απασχολείται ως επί το πλείστον κάτω από
δυσμενείς συνθήκες.
2.10. Η δαπάνη για τη λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας.
2.11. Η δαπάνη για την ασφάλιση ή αποζημίωση έναντι ατυχημάτων του αναδόχου ή του
προσωπικού ή επί περιουσίας τρίτων.
2.12. Η δαπάνη για την τήρηση πλήρων στατιστικών στοιχείων από τον ανάδοχο, ημερολόγιο
λειτουργίας και σύνταξη περιοδικών εκθέσεων και αναφορών που απαιτούνται ή τυχόν
επιπρόσθετων απαιτηθούν από την επίβλεψη ή τον Εργοδότη.
2.13. Η δαπάνη για την κατανάλωση νερού.
2.14. Η δαπάνη για περιβαλλοντική παρακολούθηση του έργου στη προβλεπόμενη διάρκειά
του.
2.15. Η δαπάνη για την προσωρινή σφράγιση, την τελική επικάλυψη και την επέκταση του
δικτύου βιοαερίου στα τελειωμένα πρανή των κυττάρων εν χρήση.
2.16. Η δαπάνη για την φρούρηση του έργου.
2.17. Η δαπάνη για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
2.18. Η δαπάνη για τη συντήρηση τάφρων ομβρίων, τελικού αναγλύφου και πρασίνου.
2.18. Λοιπές δαπάνες που πιθανόν προβλέπονται από τη Διακήρυξη και τα τεύχη
δημοπράτησης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ης
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

«ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ
(ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ)» (2017)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%)

Προσφερόμενη έκπτωση επί της ενδεικτικής τιμής μονάδας ανά τόνο εισερχόμενων αποβλήτων για τη
ης
λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων 2 Διαχειριστικής Ενότητας Νομού
Αιτωλοακαρνανίας, περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή
περιγράφεται στη Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά συμβατικά
τεύχη.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ (σε Ευρώ ανά τόνο εισερχόμενων αποβλήτων, χωρίς
Φ.Π.Α.) : είκοσι δύο ευρώ (22 €)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (σε

ακέραιες μονάδες επί

τοις εκατό (%)
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