ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ν. Φιλ/φεια: 01/08/2016
Αριθμ. Πρωτ: 15848/3-8-16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας
<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ >
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
O Δήμαρχος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την
εκτέλεση εργασίας, < ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές,
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 08/08/2016 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 12.00 μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και
ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της
ανάθεσης.
Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα
στοιχεία:
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της
προμήθειας.
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα
ε. Ο αριθμός της μελέτης.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών
προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2132049042
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου και στην
ιστοσελίδα του Δήμου, www.nerafiladelfeia.gr.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ

ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ
Η κειέηε απηή αθνξά ζηελ ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ησλ κεραλεκάησλ, ηνπ
Τκήκαηνο Πξαζίλνπ, ( θαζάξηζκα θαξκπηξαηέξ, αιιαγή κπνπδί, θίιηξα αέξα, αιιαγή
ιαδηώλ, έιεγρνο καραηξηώλ θαη ηκάλησλ θίλεζεο θ.ι.π.). Πξόθεηηαη λα ζπληεξεζνύλ
ζακλνθνπηηθά, ριννθνπηηθέο κεραλέο, αιπζνπξίνλα, θνληαξνπξίνλα, ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνύληαη από ην εξγαηηθό πξνζσπηθό ηνπ Τκήκαηνο πξαζίλνπ, θαζ΄όιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ( θιαδέκαηα δέλδξσλ,
θνπή ρόξησλ, θνύξεκα ριννηαπήησλ, θιάδεκα ζάκλσλ θ.ι.π.).
Σπγθεθξηκέλα:
ΑΚΣΡΞΟΠΘΞΜΑ
STIHL MS 200T
HUSQVARNA 334 T
ΛΟΞΣΠΜΕΠΞΟΠΘΞΜΑ
STIIHL HS 81R
HUSQVARNA 123 HD60
HUSQVARNA 323 HD60
OLEO MAC HC 260 XP
OLEO MAC HT 27
ΙΞΜΑΠΞΟΠΘΞΜΑ
STIIHL ΗΤ 131
HUSQVARNA 323 P4
HUSQVARNA 325 LD
ΛΘΡΘΜΕΖΕΡ
OLEO MAC 735 Τ
EFCO 8530
STIHL
ΤΚΞΞΙΞΟΘΙΕΡ ΛΗΤΑΜΕΡ
Mc CULLOCH 675
ΑΠΘΔΕΡ
EFCO TR1540
STHIL
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Η εξγαζία ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληόο δέθα εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ ( 10 κέξεο )
από ηε ζηηγκή πνπ πάλε ηα πξνο ζπληήξεζε κεραλήκαηα ζηνλ αλάδνρν. Τα
κεραλήκαηα ζα πξνζθνκίδνληαη ζηνλ αλάδνρν ζηαδηαθά, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο
ηεο Υπεξεζίαο.
Η δαπάλε γηα ηελ αλσηέξσ εξγαζία, αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζην πνζό ησλ ηριών
τιλιάδων και πενηακοζίων εσρώ (3.500 € ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξύλεη ηελ ππό Ι.Α: 35.6264.016 πίζησζε, ηνπ ηζρύνληνο
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ, έηνπο 2016.
Η ζύλαςε ζύκβαζεο εθηέιεζεο εξγαζίαο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζπλνπηηθή
δηαδηθαζία ηεο απεσθείας ανάθεζης, με ηη ταμηλόηερη ηιμή ζε ζθραγιζμένη
προζθορά, θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ:
1) ηνπ Π.Δ. 28/80, 2) ην Ν.3731/08 αξζ.20 παξ.13, 3) ηε δηεπθξηληζηηθή εγθύθιην
αξ.5/09 Υπ. Εζσηεξηθώλ θαη ηελ ππ΄αξηζκ. 29113/2000 απόθαζε Υπ. Εζσηεξηθώλ.
ΜΕΑ ΦΘΚΑΔΕΚΦΕΘΑ, 28/6/16
H ΡΣΜΑΝΑΡA

ΓΙΞΜΞΠΑ ΑΓΓΕΚΘΙΗ
ΓΕΩΟΞΜΞΡ Γ.Ο.Α.

