ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
NΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ- ΥΑΛΚΗΓΟΝΟ

Ν. Φιλ/θεια: 22 - 7 -2016
Απιθμ. Ππυη:15085

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Γιενέπγειαρ για ηην εκηέλεζη επγαζίαρ
<ΤΝΣΗΡΗΗ ΙΝΣΡΙΒΑΝΙΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ >
με ηη ζςνοπηική διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ
O Γήμαπσορ Φιλαδέλθειαρ- Υαλκηδόνορ ανακοινώνει ηην διενέπγεια για ηην
εκηέλεζη επγαζίαρ, < ΤΝΣΗΡΗΗ ΙΝΣΡΙΒΑΝΙΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ > με ηη
ζςνοπηική διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ, με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ, με
κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή.
Καλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι μέσπι και ηην 28/7/2016 ημέπα Πέμπηη και ώπα
12.00 μ., να καηαθέζοςν ηιρ πποζθοπέρ ηοςρ.
Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ έσοςν όλα ηα θςζικά και νομικά ππόζυπα καθώρ και
ενώζειρ ππομηθεςηών εθ' όζον αζκούν δπαζηηπιόηηηα ζσεηική με ηο ανηικείμενο ηηρ
ανάθεζηρ.
ηο θάκελο θα αναγπάθονηαι εςκπινώρ με ποινή αποππίτευρ ηα ακόλοςθα
ζηοισεία:
α. Η λέξη "Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α" με κεθαλαία γπάμμαηα.
β. Ο πλήπηρ ηίηλορ ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ πος διενεπγεί ηην διαδικαζία ηηρ
ππομήθειαρ.
γ. Η ημεπομηνία ηηρ πποζθοπάρ
δ. Σα ζηοισεία ηος ζςμμεηέσονηα
ε. Ο απιθμόρ ηηρ μελέηηρ.
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ καθώρ και ηην παπαλαβή ηεύσοςρ ηεσνικών
πποδιαγπαθών οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να απεςθύνονηαι ζηο Γήμο καθημεπινά
καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ ζηο Σμήμα Ππομηθειών ηηλ. 2132049042,49.
Η παπούζα να αναπηηθεί ζηον πίνακα ανακοινώζευν και ζηην ιζηοζελίδα ηος
Γήμος ηος δήμος.
Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΛΑΛΟ ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΜΙΥΑΗΛ
ΚΟΙΝ: Γ.Σ.Τ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-ΥΑΛΚΗΓΟΝΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΣΙΣΛΟ
ΤΝΣΗΡΗΗ:

ΤΝΣΗΡΗΗ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ

A.M. :
ΠΡΟΫΠ:
Κ.Α.:
CPVS:

185/2015
12.000,00 €
02.30.6262.002
50000000-5

ΜΔΛΔΣΖ

ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ, 2016

ΙΝΣΡΙΒΑΝΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-ΥΑΛΚΗΓΟΝΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΣΙΣΛΟ
ΤΝΣΗΡΗΗ:

ΤΝΣΗΡΗΗ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ

A.M. :
ΠΡΟΫΠ:
Κ.Α.:
CPVS:

185/2015
12.000,00 €
02.30.6262.002
50000000-5

ΙΝΣΡΙΒΑΝΙΩΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζε εξγαζίεο ζπληήξεζεο (ηαθηηθήο θη έθηαθηεο) θαη θαζαξηζκνχ γηα ηα ζηληξηβάληα ηνπ
Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλνο. Mε ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο νη εγθαηαζηάζεηο ζηληξηβαληψλ ζα παξαδίδνληαη
θάζε θνξά ζε πιήξε θαη νξζή ιεηηνπξγία (ηφζν γηα ηηο ηκεκαηηθέο, φζν θαη γηα ηηο ζπλνιηθέο εξγαζίεο). Πξφθεηηαη
γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο (πξνιεπηηθήο θη επηζθεπαζηηθήο): ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ / κεραληθψλ θαη
πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ / ρεκηθνχ θαη κεραληθνχ (κε πηεζηηθφ ή ρεηξνλαθηηθά) θαζαξηζκνχ (πιχζηκν κε εηδηθφ
κπθεηνθηφλν – αιγνθηφλν) / εξγαζίεο (ιφγσ δεκηάο, βιάβεο ή επηζθεπήο) ησλ ζηληξηβαληψλ ηνπ Γήκνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο ζε εγθαηαζηάζεηο ζηληξηβαληψλ, πνπ βξίζθνληαη ζηα θάησζη ζεκεία: Πιαηεία
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ (πξψελ Πι. Παηξηάξρνπ) πιεζίνλ ‘COFFEE ISLAND’ / Πιαηεία Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ (πξψελ Πι.
Παηξηάξρνπ) πιεζίνλ ‘ΘΔΗΟ ΦΑΝΖ’ / Πιαηεία Μηανχιε / Κφκβνο Αραξλψλ / Πιαηεία Κσλζηαληηλνππφιεσο /
Πιαηεία Υξπζαιιίδνο.
Ζ ζπληήξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε φιε ηε ζρεηηθή ηζρχνπζα ηξέρνπζα λνκνζεζία (επξσπατθή θαη
εγρψξηα) ηφζν γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φζν θαη γηα ηα πξφηππα πνηφηεηαο θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο πξαγκαηνπνίεζεο απηνχ ηνπ ηχπνπ ησλ ζπληεξήζεσλ. Θα ηζρχεη απνιχησο φιε ε παξαθάησ λνκνζεζία:
-Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Ν.4281/2014, Π.Γ. 28/1980, N. 3463/2006 Kχξσζε Κψδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ, Ν. 3731/2008 / άξζξ. 20 / παξάγξ. 13, Ν. 3852/2010).
-Όιε ε ινηπή ζρεηηθή ηζρχνπζα ηξέρνπζα λνκνζεζία (πξφηππα ΔΛΟΣ-ISO-TOTEE θιπ) θαη δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο είλαη 12.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%) θαη αθνξά ηνλ
Κ.Α. 02.30.6262.002 έηνπο 2016. Σν CPV είλαη: 50000000-5.

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηηο παξαθάησ εξγαζίεο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηληξηβαληψλ ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο –
Υαιθεδφλνο:
 έθηαθηεο (επηζθεπαζηηθήο) ζπληήξεζεο ιφγσ έθηαθησλ βιαβψλ / δεκηψλ / θζνξψλ,
 δηηκεληαίνπ ρεκηθνχ θαη κεραληθνχ (κε πηεζηηθφ ή ρεηξνλαθηηθά) θαζαξηζκνχ (πιχζηκν κε εηδηθφ κπθεηνθηφλν
– αιγνθηφλν), κε παξάιιειε ηαθηηθή (πξνιεπηηθή) ζπληήξεζε,
 εξγαζίεο (ιφγσ δεκηάο, βιάβεο ή επηζθεπήο).
Mε ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο νη εγθαηαζηάζεηο ζηληξηβαληψλ ζα παξαδίδνληαη θάζε θνξά ζε πιήξε θαη
νξζή ιεηηνπξγία (ηφζν γηα ηηο ηκεκαηηθέο, φζν θαη γηα ηηο ζπλνιηθέο εξγαζίεο).
Πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο (πξνιεπηηθήο θη επηζθεπαζηηθήο):
-ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (απηνκαηηζκψλ ιεηηνπξγίαο, ειεθηξνινγηθψλ, θσηηζκνχ, ειεθηξνληθψλ,
κεραλεκάησλ, αληιηψλ – θηλεηήξσλ θιπ),
-ησλ κεραληθψλ θαη πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ (πδξαπιηθψλ δηθηχσλ, θίιηξσλ, αθξνθπζίσλ θιπ),
-δηκεληαίνπ ρεκηθνχ θαη κεραληθνχ (κε πηεζηηθφ ή ρεηξνλαθηηθά) θαζαξηζκνχ (πιχζηκν κε εηδηθφ κπθεηνθηφλν –
αιγνθηφλν) ηνπ δαπέδνπ , ησλ παξεηψλ δεμακελήο ζηληξηβαληνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ ζσιελψζεσλ, ινηπψλ ρψξσλ,
πεξηβάιινληνο ρψξνπ, θξεαηίσλ, πίιαξο θαη ζσιελψζεσλ απηνχ, απνκάθξπλζε απνξξηκκάησλ / ιπκάησλ/ 6 ζηληξηβάληα
γηα ηνπο κήλεο απφ Ηνχιην έσο θαη Γεθέκβξην 2016 (=6 ΗΝΣΡ.*3 ΓΗΜ.=18 δηκεληαίνη),
-εξγαζίεο (ιφγσ δεκηάο, βιάβεο ή επηζθεπήο) κεηά ηεο αληηθαηάζηαζεο πιηθψλ – εμαξηεκάησλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο ζε εγθαηαζηάζεηο ζηληξηβαληψλ (φζνλ αθνξά ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ
θαη θαζαξηζκνχο) πνπ βξίζθνληαη ζηα θάησζη ζεκεία:
 Πιαηεία Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ (πξψελ Πι. Παηξηάξρνπ) πιεζίνλ ‘COFFEE ISLAND’,
 Πιαηεία Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ (πξψελ Πι. Παηξηάξρνπ) πιεζίνλ ‘ΘΔΗΟ ΦΑΝΖ’,
 Πιαηεία Μηανχιε.
 Κφκβνο Αραξλψλ,
 Πιαηεία Κσλζηαληηλνππφιεσο,
 Πιαηεία Υξπζαιιίδνο.
ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΓΑΗΧΝ
Πην ζπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ηηο εξγαζίεο ζπληεξήζεσλ θαη θαζαξηζκψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα:
Α/Α
Σιντριβάνι
Εργασίες (*)
1
Πιαηεία Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ
Σαθηηθέο:

(πξψελ Πι. Παηξηάξρνπ) πιεζίνλ
‘COFFEE ISLAND’

2

Πιαηεία Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ
(πξψελ Πι. Παηξηάξρνπ) πιεζίνλ
‘ΘΔΗΟ ΦΑΝΖ’

3

Πιαηεία Μηανχιε

4

Κφκβνο Αραξλψλ

-3 ηεκ. δηκεληαίνο ρεκηθφο θαη κεραληθφο (κε πηεζηηθφ ή ρεηξνλαθηηθά)
θαζαξηζκφο (πιχζηκν κε εηδηθφ κπθεηνθηφλν – αιγνθηφλν), κε πιήξε έιεγρν ηεο
θαηάζηαζεο θαη ξχζκηζε απηήο.
-εξγαζίεο (ιφγσ δεκηάο, βιάβεο ή επηζθεπήο)
Σαθηηθέο:
-3 ηεκ. δηκεληαίνο ρεκηθφο θαη κεραληθφο (κε πηεζηηθφ ή ρεηξνλαθηηθά)
θαζαξηζκφο (πιχζηκν κε εηδηθφ κπθεηνθηφλν – αιγνθηφλν), κε πιήξε έιεγρν ηεο
θαηάζηαζεο θαη ξχζκηζε απηήο.
-εξγαζίεο (ιφγσ δεκηάο, βιάβεο ή επηζθεπήο)
Σαθηηθέο:
-3 ηεκ. δηκεληαίνο ρεκηθφο θαη κεραληθφο (κε πηεζηηθφ ή ρεηξνλαθηηθά) θαζαξηζκφο
(πιχζηκν κε εηδηθφ κπθεηνθηφλν – αιγνθηφλν), κε πιήξε έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο θαη
ξχζκηζε απηήο.
-εξγαζίεο (ιφγσ δεκηάο, βιάβεο ή επηζθεπήο)
Έθηαθηεο:
4 ηεκ. POWER SUPPLY 24V
1 ηεκ. Ζιεθηξηθφο Πίλαθαο
1 ηεκ. Μεηαιιηθφ θνπηί γηα ηνπνζέηεζε POWER SUPPLY
1 ηεκ. αληηθαηάζηαζε ππνβξχρηαο αληιίαο 7,5ΖΡ
1 ηεκ. απαηηνχκελεο ξεηίλεο /θνπηηά δηαθιάδσζεο /αλαιψζηκα
1 ηεκ. αληηθαηάζηαζε ειεθηξνβάλαο κε ηελ θαισδίσζή ηεο /επηηεξεηή
ζηάζκεο/ειεθηξνδίνπ ζηάζκεο

Σαθηηθέο:
-3 ηεκ. δηκεληαίνο ρεκηθφο θαη κεραληθφο (κε πηεζηηθφ ή ρεηξνλαθηηθά)
θαζαξηζκφο (πιχζηκν κε εηδηθφ κπθεηνθηφλν – αιγνθηφλν), κε πιήξε έιεγρν ηεο
θαηάζηαζεο θαη ξχζκηζε απηήο. Δηδηθά γηα απηφ ην ζηληξηβάλη πξηλ απφ θάζε
εξγαζία θη εγθαίξσο (πξηλ απφ 2 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ), ν αλάδνρνο ζπληεξεηήο ζα
εηδνπνηεί πάληνηε ηελ Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ (ΣΖΛ. 2102513563)
ηνπ Γήκνπ καο, νχησο ψζηε απηή λα πξνβαίλεη απφ πξηλ ζηελ ζπληήξεζε ηνπ ηνπηθνχ
πξαζίλνπ.
-εξγαζίεο (ιφγσ δεκηάο, βιάβεο ή επηζθεπήο)
5
Πιαηεία Κσλζηαληηλνππφιεσο
Σαθηηθέο:
-3 ηεκ. δηκεληαίνο ρεκηθφο θαη κεραληθφο (κε πηεζηηθφ ή ρεηξνλαθηηθά)
θαζαξηζκφο (πιχζηκν κε εηδηθφ κπθεηνθηφλν – αιγνθηφλν), κε πιήξε έιεγρν ηεο
θαηάζηαζεο θαη ξχζκηζε απηήο.
-εξγαζίεο (ιφγσ δεκηάο, βιάβεο ή επηζθεπήο)
6
Πιαηεία Υξπζαιιίδνο
Σαθηηθέο:
-3 ηεκ. δηκεληαίνο ρεκηθφο θαη κεραληθφο (κε πηεζηηθφ ή ρεηξνλαθηηθά)
θαζαξηζκφο (πιχζηκν κε εηδηθφ κπθεηνθηφλν – αιγνθηφλν), κε πιήξε έιεγρν ηεο
θαηάζηαζεο θαη ξχζκηζε απηήο.
-εξγαζίεο (ιφγσ δεκηάο, βιάβεο ή επηζθεπήο)
(*)ε φια ηα παξαπάλσ (ηνπ παξφληνο πίλαθα) ζπκπεξηιακβάλνληαη: ην θφζηνο εξγαζίαο ζπληεξήζεσλ θη επηζθεπψλ – ειέγρσλ πιηθψλ - εμαγσγήο - απνζπλαξκνιφγεζεο – κεηαθνξψλ – ηνπνζέηεζεο- ζπλαξκνιφγεζεο-εγθαηάζηαζεο – δαπάλεο γηα ην πξνζσπηθφ θαη
ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ θάιπςε. Όια ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Έθζεζε-Πεξηγξαθή θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.
Με ην πέξαο ηεο θάζε ζπληήξεζεο ζα απνζηέιιεηαη ζηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ αλαιπηηθή
ηερληθννηθνλνκηθή αλαθνξά κε ηηο εξγαζίεο πνπ έγηλαλ.
Ανάλςζη ηηρ διιμηνιαίαρ ηακηικήρ ζςνηήπηζηρ κι ελέγσυν πος θα γίνεηαι παπάλληλα με ηον σημικό καθαπιζμό.

Έλεγσορ και καηαγπαθή ηος ςδάηινος ζσήμαηορ από ηςσόν βλάβερ,

Ρύθμιζη ακποθςζίυν,

Έλεγσορ και καηαγπαθή ηος ηλεκηπικού πίνακα από ηςσόν βλάβερ,

Έλεγσορ ηος ζςζηήμαηορ αςηόμαηηρ πλήπυζηρ,

Έλεγσορ ηος ζςζηήμαηορ ηλεκηπονικήρ ζηάθμηρ,

Έλεγσορ ηος ζςζηήμαηορ ανεμομέηπος,

Καθάπιζμα και διάνοιξη ηηρ αποσέηεςζηρ ηηρ δεξαμενήρ ηος ζινηπιβανιού ή σπήζη ανηλίαρ για άδειαζμα
ηος νεπού από ηην δεξαμενή,

Γέμιζμα ηηρ δεξαμενήρ ηος ζινηπιβανιού από ηο ειδικό ζύζηημα ηηρ αςηόμαηηρ πλήπυζηρ,

Διζαγυγή ενηόρ ηος νεπού θαπμάκυν για ηην καηαπολέμηζη αλάηυν και αδιάλςηυν ζηοισείυν πος θα
κςκλοθοπούν ενηόρ αςηού.

Λοιπέρ ζσεηικέρ επγαζίερ.

Ο ΤΝΣΑΞΑ
ΑΗΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
Μηχανολόγος Μηχανικός /ΠΕ5

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-ΥΑΛΚΗΓΟΝΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΣΙΣΛΟ
ΤΝΣΗΡΗΗ:

ΤΝΣΗΡΗΗ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ

A.M. :
ΠΡΟΫΠ:
Κ.Α.:
CPVS:

185/2015
12.000,00 €
02.30.6262.002
50000000-5

ΙΝΣΡΙΒΑΝΙΩΝ

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζε εξγαζίεο ζπληήξεζεο (ηαθηηθήο θη έθηαθηεο) θαη θαζαξηζκνχ γηα ηα
ζηληξηβάληα ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλνο. Mε ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο νη εγθαηαζηάζεηο
ζηληξηβαληψλ ζα παξαδίδνληαη θάζε θνξά ζε πιήξε θαη νξζή ιεηηνπξγία (ηφζν γηα ηηο ηκεκαηηθέο, φζν θαη
γηα ηηο ζπλνιηθέο εξγαζίεο). Πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο (πξνιεπηηθήο θη επηζθεπαζηηθήο):
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ / κεραληθψλ θαη πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ / ρεκηθνχ θαη κεραληθνχ
(κε πηεζηηθφ ή ρεηξνλαθηηθά) θαζαξηζκνχ (πιχζηκν κε εηδηθφ κπθεηνθηφλν – αιγνθηφλν) / εξγαζίεο (ιφγσ
δεκηάο, βιάβεο ή επηζθεπήο) ησλ ζηληξηβαληψλ ηνπ Γήκνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο ζε εγθαηαζηάζεηο ζηληξηβαληψλ, πνπ βξίζθνληαη ζηα θάησζη
ζεκεία: Πιαηεία Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ (πξψελ Πι. Παηξηάξρνπ) πιεζίνλ ‘COFFEE ISLAND’ / Πιαηεία
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ (πξψελ Πι. Παηξηάξρνπ) πιεζίνλ ‘ΘΔΗΟ ΦΑΝΖ’ / Πιαηεία Μηανχιε / Κφκβνο
Αραξλψλ / Πιαηεία Κσλζηαληηλνππφιεσο / Πιαηεία Υξπζαιιίδνο.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο είλαη 12.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%) θαη
αθνξά ηνλ Κ.Α. 02.30.6262.002 έηνπο 2016. Σν CPV είλαη: 50000000-5.
ΔΡΓΑΗΔ- ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ-ΤΝΣΖΡΖΣΖ
πκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ή έθηαθηεο αληηθαηάζηαζεο, πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ Σερληθή Έθζεζε / Πεξηγξαθή ηεο παξνχζαο κειέηεο , κεηά ησλ αληηζηνίρσλ κεηαθνξψλ , πιηθψλ θαη δαπαλψλ γηα ην
πξνζσπηθφ θαη ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ θάιπςε. Δπηπιένλ ζα ηζρχνπλ νη παξαθάησ ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ:
Γηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο
ε πεξίπησζε βιάβεο θαη κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ζα απαηηεζεί λα αθνινπζεζεί ε θάησζη
δηαδηθαζία:
 Υξήζε θάζε άιινπ είδνπο θαη ηξφπνπ γηα ηελ πξνζσξηλή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη έσο λα ιπζεί απηφ (κεηά
απφ επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ηνπ βιαβέληνο είδνπο) πάληνηε θαηφπηλ ππφδεημεο ηεο Τπεξεζίαο.
 Έιεγρνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ (ειεθηξηθψλ - ειεθηξνληθψλ / κεραληθψλ / πδξαπιηθψλ) γηα ηε δηαπίζησζε ηεο
βιάβεο.
 Πιήξεο απνθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε πιήξε, νξζή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία.
Δπέκβαζε γηα άξζε έθηαθηεο αλσκαιίαο.
Γηα θάζε πεξίπησζε πνπ δεηείηαη απφ ην ζπληεξεηή επίζθεςε (πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 24σξνπ θαη γηα ηηο εξγάζηκεο ψξεο
& εκέξεο) γηα επηζθεπή βιάβεο πνπ έρεη πξνθχςεη απφ επέκβαζε ζηα ζπζηήκαηα, είηε απφ ην πξνζσπηθφ (αλαξκνδηφηεηα,
απξνζεμία), είηε απφ ηξίηνπο (βία, απξνζεμία, αδεμηφηεηα) κε απνηέιεζκα ηελ κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή κεραλεκάησλ,
ζπζθεπήο ή ζπζθεπψλ απηά απνθαζίζηαληαη κε δαπάλεο εξγαζηψλ θαη κεηαθνξψλ ηνπ αλαδφρνπ ζπληεξεηή, πνπ
πεξηιακβάλεη ην θφζηνο κεηάβαζεο ηνπ ηερληθνχ, ελψ ν Γήκνο ζα θαιχςεη ην θφζηνο ησλ πιηθψλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο
βιάβεο ιφγσ απξνζεμίαο.
Όια ηα πιηθά, κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο πνπ ζα απαηηεζεί αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε πεξίπησζε βιάβεο ζα είλαη θαηλνχξγηα
ζε άξηζηε θαηάζηαζε, θαηάιιεια γηα ηνλ ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη.
Δξγαζίεο (ιφγσ δεκηάο, βιάβεο ή επηζθεπήο).
α)Πεξηγξαθή
Απηέο είλαη εξγαζίεο (ιφγσ δεκηάο, βιάβεο ή επηζθεπήο) κεηά ηεο αληηθαηάζηαζεο πιηθψλ – εμαξηεκάησλ.
β)Αηηηνιφγεζε εξγαζηψλ
Ζ αλάγθε γηα απηέο ηηο εξγαζίεο (ιφγσ δεκηάο, βιάβεο ή επηζθεπήο) κεηά ηεο αληηθαηάζηαζεο πιηθψλ – εμαξηεκάησλ
πξνθχπηεη κε βάζε ηελ πνιπεηή εκπεηξία ηνπ Γήκνπ καο απφ απηνχ ηνπ ηχπνπ ηηο παξνρέο ππεξεζηψλ. Με απηέο ηηο
εξγαζίεο θαιχπηνληαη νη αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζρεηηθήο ζπκβάζεσο, είλαη αδχλαηε
ε πξνκέηξεζή ηνπο θαηά ηελ ζχληαμε ηεο κειέηεο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα εληαρζνχλ ζε θαλέλα απφ ηα άιια άξζξα
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο.
Γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ πξνβιέπεηαη έλα πνζφ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Σν πνζφ απηφ δελ είλαη
ππνρξεσηηθφ λα απνξξνθεζεί, παξά κφλν εθφζνλ ππάξμεη δεκηά ή βιάβε θαη απαηηεζεί επηζθεπή. Ζ πηζηνπνίεζε ησλ
ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη κεηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηελ έγθξηζε απηήο απφ ην Γήκν. ην
πνζφ απηφ δελ ζα ππνινγηζζεί ε έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ.
ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ-ΤΝΣΖΡΖΣΖ
Ο αλάδνρνο - ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη:
o Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζπκβάζεσο,
πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ζπκβαηηθνχ πνζνχ ζε €) ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν

ΦΠΑ (άξζξν 157 παξ.1β ηνπ Ν.4281/2014). Γηα φζα ζηνηρεία πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε απηήλ ηζρχεη ε

ζρεηηθή ηζρχνπζα ηξέρνπζα λνκνζεζία.
Να πξνζθνκίζεη νπνηαδήπνηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε (πνηφηεηαο – πξνηχπσλ – πξνδηαγξαθψλ ηζρπφλησλ
επξσπατθψλ θαη εγρψξησλ πρ ΔΛΟΣ – ISO – DIN θιπ) δηαζέηεη.
o Να παξνπζηάδεηαη εληφο 24 σξψλ απφ ηελ έγγξαθε ή ηειεθσληθή εηδνπνίεζε ηνπ Γήκνπ γηα βιάβε. ε πεξίπησζε
θαζπζηέξεζεο ν αλάδνρνο βαξχλεηαη κε πνηληθή ξήηξα 10 € γηα θάζε ψξα θαζπζηέξεζεο. ε πεξίπησζε κε
εκθάληζήο ηνπ ζα ιχεηαη απηνδίθαηα ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί, ε δε ξήηξα ζα βεβαηψλεηαη θαη ζα
εηζπξάηηεηαη ππέξ ηνπ Γήκνπ ζηελ επφκελε πηζηνπνίεζε πνπ ζα ππνβάιιεη.
o ε πεξίπησζε έθηαθηεο βιάβεο λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ Τπεξεζία γηα ην είδνο ηεο βιάβεο θαη λα θαηαζέηεη
θαηάινγν κε ηα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη θφζηνο απηψλ. Σν θφζηνο ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ δελ
ζα πξνεμνθιείηαη απφ ην Γήκν.
o Να πιεξψλεη κε δαπάλεο ηνπ, ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί θαη ην αζθαιηζηηθφ ηνπ ηακείν.
o Να πξνρσξά ζε ελέξγεηεο ζπληήξεζεο ζχκθσλα:
-κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηηο αλαιπηηθέο δηεπθξηλίζεηο ηεο (φπνπ απαηηείηαη),
-κε ηελ παξνχζα κειέηε θαη
-κε ηηο επηκέξνπο πθηζηάκελεο κειέηεο θαη ζρέδηα ηνπ αξρείνπ ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ.
o Να διαθέηει ηην ηεσνογνυζία και ηον εξοπλιζμό για να εκηελέζει ηιρ ζσεηικέρ επγαζίερ ζςνηηπήζευν και
ανηικαηαζηάζευν.
o Μεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία, επηθαηξνπνηεκέλε ιίζηα
ηεο θαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ φζνλ αθνξά ηηο αλάγθεο ζπληεξήζεσλ ή αληηθαηαζηάζεσλ, αλαθέξνληαο ηπρφλ
πξφζζεηα πξνβιήκαηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο (πνπ ζα αλαθχςνπλ έσο ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο), έηζη ψζηε ε
επηθαηξνπνηεκέλε θαηάζηαζε λα ιεθζεί ππφςηλ απφ ηελ Τπεξεζία.
o Μεηά απφ θάζε πξνγξακκαηηζκέλν έιεγρν λα πξνζθνκίδεη ζηελ Τπεξεζία:
-ζπκπιεξσκέλα δειηία ζπληήξεζεο / εκεξνιφγηα εξγαζηψλ,
-θσηνγξαθίεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (κε ηηο θχξηεο ελδεηθηηθέο εθηππσκέλεο ζε ραξηί Α4),
-απνδεηθηηθά αληίγξαθα δειηίσλ απνζηνιήο , δειηίσλ επηζθεπήο κεραλεκάησλ θιπ,
-ινηπά ζρεηηθά απνδεηθηηθά,
o ζηα νπνία λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά θαη λα απνδεηθλχνληαη νη εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, δειαδή ζα
απνδεηθλχεηαη κε εκεξνκελίεο εξγαζηψλ ηη ζπληεξήζεθε θαη ηη αληηθαηαζηάζεθε επαθξηβψο.
o Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν ζρεηηθψλ
ζπγθεληξσηηθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε κνξθή πίλαθα excel.
o Σα αθαηάιιεια είδε πνπ ζα είλαη πξνο απφξξηςε (πρ αθαηάιιεια κεραλήκαηα) ζα θαηαηίζεληαη κε απνδεηθηηθφ
παξάδνζεο –παξαιαβήο ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία. Σν απνδεηθηηθφ ζα παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία.
o Ο αλάδνρνο πξηλ ηελ έθδνζε νπνηνπδήπνηε νηθνλνκηθνχ εγγξάθνπ παξαζηαηηθνχ – ηηκνινγίνπ –θξαηήζεσλ, ζα
πξέπεη λα επηθνηλσλεί θαη λα ιαβαίλεη ζρεηηθέο νδεγίεο απφ ηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ.
ΔΠΗΖ: Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ΦΔΡΔΗ ΚΑΘΔ ΔΤΘΤΝΖ, ΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΗΝΗΚΖ, ΓΗΑ ΧΜΑΣΗΚΔ ΒΛΑΒΔ ΚΑΗ
ΤΛΗΚΔ ΕΖΜΗΔ ΠΟΤ Ο ΗΓΗΟ Ή ΤΝΔΡΓΔΗΑ - ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΣΟΤ, ΣΤΥΟΝ ΠΡΟΞΔΝΖΟΤΝ Δ ΜΔΛΖ ΣΧΝ
ΥΧΡΧΝ ΔΡΓΑΗΑ, Δ ΠΡΟΧΠΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ, Δ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Ή Δ ΣΡΗΣΑ
ΠΡΟΧΠΑ Ή ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. Ο ΓΖΜΟ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ - ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ
ΟΤΓΔΜΗΑ ΔΤΘΤΝΖ ΦΔΡΔΗ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΠΗΘΑΝΖ ΧΜΑΣΗΚΖ ΒΛΑΒΖ Ή ΤΛΗΚΖ ΕΖΜΗΑ ΤΜΒΔΗ, ΚΑΘ' ΟΟΝ Ο
ΑΝΑΓΟΥΟ ΔΗΝΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΜΔΝΟ ΝΑ ΣΖΡΔΗ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ
ΒΑΡΤΝΔΣΑΗ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΜΟΝΟΝ ΑΤΣΟ ΠΑ ΟΣΗΓΖΠΟΣΔ ΤΜΒΔΗ ΚΑΗ ΟΦΔΗΛΔΣΑΗ ΣΗ ΑΠ'
ΑΤΣΟΝ ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΔ ΔΡΓΑΗΔ.
ΝΟΜΟΘΔΗΑ
Ζ ζπληήξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε φιε ηε ζρεηηθή ηζρχνπζα ηξέρνπζα λνκνζεζία (επξσπατθή θαη
εγρψξηα) ηφζν γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φζν θαη γηα ηα πξφηππα πνηφηεηαο θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο πξαγκαηνπνίεζεο απηνχ ηνπ ηχπνπ ησλ ζπληεξήζεσλ. Θα ηζρχεη απνιχησο φιε ε παξαθάησ λνκνζεζία:
-Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Ν.4281/2014, Π.Γ. 28/1980, N. 3463/2006 Kχξσζε Κψδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ, Ν. 3731/2008 / άξζξ. 20 / παξάγξ. 13, Ν. 3852/2010).
-Όιε ε ινηπή ζρεηηθή ηζρχνπζα ηξέρνπζα λνκνζεζία (πξφηππα ΔΛΟΣ-ISO-TOTEE θιπ) θαη δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
o

ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΔ / ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ / ΑΤΞΟΜΔΗΧΖ ΠΟΟΣΖΣΧΝ
ΜΔΛΔΣΖ
Ο πξνζθέξσλ ζα ζπκπιεξψζεη ηνλ πίλαθα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ζα ηνλ θαηαζέζεη κε ηελ
πξνζθνξά ηνπ ζθξαγηζκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ίδην.
Ο πξνζθέξσλ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα ιάβεη ππφςηλ ηηο ππάξρνπζεο
πθηζηάκελεο θηηξηαθέο, εζσηεξηθέο θη εμσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζπλζήθεο (αθφκε θαη θαηφπηλ δηθψλ ηνπ απηνςηψλ
επί ησλ ζρεηηθψλ ρψξσλ).
Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα απμνκεηψζεη ηηο επηκέξνπο πνζφηεηεο κνλάδσλ κέηξεζεο ησλ άξζξσλ ηεο παξνχζαο
κειέηεο, κε ηελ δέζκεπζε ην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ άζξνηζκα ζε Δπξψ λα κελ μεπεξλάεη ην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ πνζφ ηεο
ζρεηηθήο ζπκβάζεσο.

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απαξαίηεηα θη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπιάρηζηνλ ΜΟΝΟΔΣΖ εμεηδηθεπκέλε
εκπεηξία σο αλάδνρνο ζπληήξεζεο ζηληξηβαληψλ (ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, Γήκνπο , Πεξηθέξεηεο, ηδησηηθφ ηνκέα).
Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απαξαίηεηα θη επί πνηλή απνθιεηζκνχ
ελ ηζρχ πηζηνπνίεζε γηα εξγαζίεο
ζηληξηβαληψλ (απφ ISO ή αληίζηνηρεο επίζεκεο πηζηνπνηήζεηο). ε πεξίπησζε πνπ ε ελ ηζρχ πηζηνπνίεζε ιήγεη ή
πξφθεηηαη λα αθπξσζεί πξηλ απφ ην ρξνληθφ ζεκείν πέξαηνο ηεο ζπκβάζεσο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ν πξνζθέξσλ
απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα επίζεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ φηη ζα πξνζθνκίζεη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξνληθήο ηζρχνο ηεο
πηζηνπνίεζήο ηνπ ηε λέα αλαλεσκέλε πηζηνπνίεζε πνπ ζα ηζρχεη έσο ην πέξαο ηεο ζπκβάζεσο, άιισο ε ζχκβαζε ιχεηαη
απηνδίθαηα κε ην πέξαο ηζρχνο ηεο πηζηνπνίεζεο.
EΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΔΓΓΡΑΦΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ-ΔΗΓΗΚΟΗ
ΠΡΟΘΔΣΟΗ ΟΡΟΗ
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία πξνζθνξψλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζα θαηαηεζνχλ απαξαίηεηα θη επί πνηλή
απνθιεηζκνχ ζπλεκκέλα ηα παξαθάησ έγγξαθα:
1)Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ξεηψο επί πνηλή απνθιεηζκνχ φηη:
‘γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ειήθζεζαλ (απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα κε πξνζθνξά ζηελ δηαδηθαζία πξνζθνξψλ) πιήξσο
ππφςηλ φιεο νη ππάξρνπζεο πθηζηάκελεο θηηξηαθέο, εζσηεξηθέο θη εμσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζπλζήθεο’.
2)Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 κε ηελ νπνία ζα γίλεηαη αλαθνξά επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ
ηνλ ζπκκεηέρνληα κε πξνζθνξά ζε πξνεγνχκελε ηνπιάρηζηνλ ΜΟΝΟΔΣΖ εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ηνπ σο αλάδνρνο
ζπληήξεζεο ζηληξηβαληψλ (ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, Γήκνπο , Πεξηθέξεηεο, ηδησηηθφ ηνκέα) θαη εληφο ηεο ππεχζπλεο
δήισζεο ζα γίλεηαη αλαθνξά θαη παξαπνκπή ζε ζρεηηθά απνδεηθηηθά εκπεηξίαο (βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο, βεβαηψζεηο
πεξαίσζεο, ζπκθσλεηηθά θιπ). ε φπνην έγγξαθν γίλεηαη αλαθνξά θαη παξαπνκπή ζα βξίζθεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ σο
αληίγξαθν ζπλεκκέλν ζηελ ζπγθεθξηκέλε ππεχζπλε δήισζε.
3)Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 κε ηελ νπνία ζα γίλεηαη αλαθνξά θαη παξαπνκπή ζε απαξαίηεηε
ελ ηζρχ πηζηνπνίεζε επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπ ζπκκεηέρνληα κε πξνζθνξά γηα εξγαζίεο ζηληξηβαληψλ (απφ ISO ή
αληίζηνηρεο επίζεκεο πηζηνπνηήζεηο). Αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα επηζπλάπηεηαη
ζηελ ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε. ηελ ίδηα ππεχζπλε δήισζε ζα αλαθέξνληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ξεηψο: ην είδνο ηεο
πηζηνπνίεζεο, ε εηαηξεία πνπ δηελήξγεζε ηελ πηζηνπνίεζε θαη ε εκεξνκελία θαη ην έηνο ιήμεο ηεο πηζηνπνίεζεο. ηελ
ίδηα ππεχζπλε δήισζε επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα αλαθέξεηαη ξεηψο φηη: «ε πεξίπησζε πνπ ε ελ ηζρχ πηζηνπνίεζε
ιήγεη ή πξφθεηηαη λα αθπξσζεί πξηλ απφ ην ρξνληθφ ζεκείν πέξαηνο ηεο ζπκβάζεσο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ν πξνζθέξσλ
απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φηη ζα πξνζθνκίζεη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξνληθήο ηζρχνο ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπ ηε λέα
αλαλεσκέλε πηζηνπνίεζε πνπ ζα ηζρχεη έσο ην πέξαο ηεο ζπκβάζεσο, άιισο ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα κε ην πέξαο
ηζρχνο ηεο πηζηνπνίεζεο».
ΤΜΒΑΖ – ΣΗΜΔ- ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
Ζ δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο ζπκβάζεσο ζα είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016.
ηηο ηηκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο ηπρφλ αληαιιαθηηθψλ.
Η οικονομική πποζθοπά θα ιζσύει ζε όλη ηην διάπκεια ηηρ ζςμβάζευρ.
Σα ζςνηηπημένα είδη θα παπαδίδονηαι ζηιρ ανηίζηοισερ εκάζηοηε δημοηικέρ εγκαηαζηάζειρ (ή όπος
ζσεηικώρ ςποδείξει η Τπηπεζία) και θα ηοποθεηούνηαι, θα ζςναπμολογούνηαι και θα εγκαθίζηανηαι ζύμθυνα
με ηιρ ζσεηικέρ οδηγίερ ηηρ Τπηπεζίαρ.
ηηο ηηκέο πξνυπνινγηζκνχ θαη πξνζθνξάο ζπκπεξηιακβάλνληαη: ην θφζηνο εξγαζίαο ζπληεξήζεσλ θη

επηζθεπψλ – ειέγρσλ - πιηθψλ - εμαγσγήο - απνζπλαξκνιφγεζεο – κεηαθνξψλ – ηνπνζέηεζεοζπλαξκνιφγεζεο-εγθαηάζηαζεο – δαπάλεο γηα ην πξνζσπηθφ θαη ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ θάιπςε.
Όια ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Έθζεζε-Πεξηγξαθή θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ
Ο ΤΝΣΑΞΑ
ΑΗΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
Μηχανολόγος Μηχανικός /ΠΕ5

ΓΟΤΡΑΚΗ ΔΛΔΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός / ΠΕ3

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-ΥΑΛΚΗΓΟΝΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΣΙΣΛΟ
ΤΝΣΗΡΗΗ:

ΤΝΣΗΡΗΗ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ

A.M. :
ΠΡΟΫΠ:
Κ.Α.:
CPVS:

185/2015
12.000,00 €
02.30.6262.002
50000000-5

ΙΝΣΡΙΒΑΝΙΩΝ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ηηο ηηκέο
ζπκπεξηιακβάλνληαη: ην θφζηνο εξγαζίαο ζπληεξήζεσλ θη επηζθεπψλ – ειέγρσλ - πιηθψλ - εμαγσγήο απνζπλαξκνιφγεζεο – κεηαθνξψλ – ηνπνζέηεζεο- ζπλαξκνιφγεζεο-εγθαηάζηαζεο – δαπάλεο γηα ην πξνζσπηθφ θαη ηελ
αζθαιηζηηθή ηνπ θάιπςε. Όια ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Έθζεζε-Πεξηγξαθή θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.
ΗΝΣΡΗΒΑΝΗ - EΡΓΑΗΑ
(CPVS: 50000000-5)
ΣΑΚΣΗΚΔ / ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ –
ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ.

A/A

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΖΖ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΟ (€)

ΜΔΡΗΚΖ
ΓΑΠΑΝΖ (€)

1

2
3

Γηκεληαίνο ρεκηθφο θαη κεραληθφο (κε πηεζηηθφ ή
ρεηξνλαθηηθά) θαζαξηζκφο, πιχζηκν κε εηδηθφ
κπθεηνθηφλν – αιγνθηφλν κε ηελ ηαθηηθή ζπληήξεζε,
ειέγρνπο θαη ινηπέο ζρεηηθέο εξγαζίεο
ΔΚΣΑΚΣΔ / ΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ –
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΗ
Κφκβνο Αραξλψλ (φπσο αλαιχεηαη ζηελ Σερληθή
Πεξηγξαθή) κφλν νη έθηαθηεο
Δξγαζίεο (ιφγσ δεκηάο, βιάβεο ή επηζθεπήο) κεηά ηεο
αληηθαηάζηαζεο πιηθψλ – εμαξηεκάησλ.

ΣEΜ.

ΣEΜ.
ΣEΜ.

3.420,00
18,00

190,00

1,00

6.070,00

6.070,00

1,00

187,42

187,42

ΑΘΡΟΗΜΑ ΑΝΔΤ ΦΠΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ ΦΠΑ

9.677,42
2.322,58
12.000,00
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ

Ο ΤΝΣΑΞΑ
ΑΗΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
Μηχανολόγος Μηχανικός /ΠΕ5

ΓΟΤΡΑΚΗ ΔΛΔΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός / ΠΕ3

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-ΥΑΛΚΗΓΟΝΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΣΙΣΛΟ
ΤΝΣΗΡΗΗ:

ΤΝΣΗΡΗΗ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ

ΙΝΣΡΙΒΑΝΙΩΝ

A.M. :
ΠΡΟΫΠ:
Κ.Α.:
CPVS:

185/2015
12.000,00 €
02.30.6262.002
50000000-5

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο πξνζθέξσλ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα ιάβεη ππφςηλ ηηο ππάξρνπζεο πθηζηάκελεο
θηηξηαθέο, εζσηεξηθέο θη εμσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζπλζήθεο (αθφκε θαη θαηφπηλ δηθψλ ηνπ απηνςηψλ επί ησλ
ζρεηηθψλ ρψξσλ). ηηο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνληαη: ην θφζηνο εξγαζίαο ζπληεξήζεσλ θη επηζθεπψλ – ειέγρσλ - πιηθψλ εμαγσγήο - απνζπλαξκνιφγεζεο – κεηαθνξψλ – ηνπνζέηεζεο- ζπλαξκνιφγεζεο-εγθαηάζηαζεο – δαπάλεο γηα ην
πξνζσπηθφ θαη ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ θάιπςε. Όια ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Έθζεζε-Πεξηγξαθή θαη ηηο
ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.

A/A

1

2
3

ΗΝΣΡΗΒΑΝΗ - EΡΓΑΗΑ
(CPVS: 50000000-5)
ΣΑΚΣΗΚΔ / ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ –
ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ.
Γηκεληαίνο ρεκηθφο θαη κεραληθφο (κε πηεζηηθφ ή
ρεηξνλαθηηθά) θαζαξηζκφο, πιχζηκν κε εηδηθφ
κπθεηνθηφλν – αιγνθηφλν κε ηελ ηαθηηθή ζπληήξεζε,
ειέγρνπο θαη ινηπέο ζρεηηθέο εξγαζίεο
ΔΚΣΑΚΣΔ / ΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ
– ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΗ
Κφκβνο Αραξλψλ (φπσο αλαιχεηαη ζηελ Σερληθή
Πεξηγξαθή) κφλν νη έθηαθηεο
Δξγαζίεο (ιφγσ δεκηάο, βιάβεο ή επηζθεπήο) κεηά ηεο
αληηθαηάζηαζεο πιηθψλ – εμαξηεκάησλ.

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΖΖ

ΠΟΟΣΖΣ
Α

ΣEΜ.

18,00

ΣEΜ.
ΣEΜ.

ΑΘΡΟΗΜΑ ΑΝΔΤ ΦΠΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ ΦΠΑ
Ο ΤΝΣΑΞΑ
ΑΖΜΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο /ΠΔ5

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΟ (€)

ΜΔΡΗΚΖ
ΓΑΠΑΝΖ (€)

1,00

1,00

187,42

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ
ΓΟΤΡΑΚΖ ΔΛΔΝΖ
Πνιηηηθφο Μεραληθφο / ΠΔ3

187,42

