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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διενέργειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
για την «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων φυσικοθεραπευτηρίου».
Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης για την «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων φυσικοθεραπευτηρίου», με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 19/04/2016 ημέρα Tρίτη και ώρα 12.00μ., 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
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 και στην ιστοσελίδα του δήμου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
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Εξοπλισμός
Ο εξοπλισμός που πρόκειται να συντηρηθεί είναι ο παρακάτω:
1. Συσκευή μαγνητικών πεδίων ( MAGNETIC SYSTEM της LEVEL)
2. Συσκευή υπερήχων Sonopuls 434 της Enraf Nonius Delft
Ο εξοπλισμός βρίσκεται εγκατεστημένος στο Πνευματικό Κέντρο Νέας Φιλαδέλφειας επί της οδού
Ν. Τρυπιά 45.
Η δαπάνη επισκευής- συντήρησης
οργάνων των Φυσικοθεραπευτηρίων αναφέρεται σε
μηχανήματα –συσκευές- που είναι εγκατεστημένα στο Πνευματικό Κέντρο Νέας Φιλαδέλφειας και
με ενδεχόμενο μετακόμισής τους στο ΚΑΠΗ Αγ. Μαρίνας επί των οδών Θεσ/νίκης & Αμφίσσης
Η συντήρηση θα γίνεται και σε οποιοδήποτε κτίριο μεταφερθεί ο εν λόγω εξοπλισμός.
Ο ανωτέρω εξοπλισμός είναι ενδεικτικός και ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του
Δήμου και να συμπεριληφθεί σε αυτόν οποιοδήποτε μηχάνημα-συσκευή του φυσικοθεραπευτηρίου
αποκτηθεί κατά τη διάρκεια του έτους.
Διάρκεια: Η διάρκεια της παροχής υπηρεσιών θα είναι έως 31-12-2016.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ









Η συντήρηση-επισκευή θα γίνεται όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια υπηρεσία.
Οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής θα πρέπει να εκτελούνται από έμπειρους και
διπλωματούχους τεχνικούς συνεργάτες, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη
λειτουργία των μηχανημάτων.
Ο έλεγχος των μηχανημάτων θα γίνεται, είτε κατόπιν παράδοσής τους στο χώρο του ανάδοχου
από τον Δήμο, χωρίς να υπάρχει χρέωση, είτε κατόπιν παραλαβής των μηχανημάτων από τον
ανάδοχο με χρέωση.
Ο ανάδοχος οφείλει στην προσφορά του να γνωρίσει στον Δήμο το ποσό για την παραλαβή
από τον χώρο του Δήμου και το ποσό για τον έλεγχο του μηχανήματος. Σε περίπτωση τυχόν
επισκευής, η χρέωση για τον έλεγχο θα συμψηφίζεται με το κόστος επισκευής.
Σε περίπτωση βλάβης, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία για το είδος
της βλάβης και να καταθέτει κατάλογο με τα ανταλλακτικά που απαιτούνται και κόστος αυτών.
Το κόστος των υλικών που θα προκύψουν δεν θα προεξοφλείται από το Δήμο. Η
αποκατάσταση της βλάβης θα γίνεται κατόπιν έγκρισης από την υπηρεσία.
Όλα τα υλικά και οι συσκευές που θα απαιτηθεί αντικατάστασή τους σε περίπτωση βλάβης θα
είναι καινούργια, σε άριστη κατάσταση και κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται.
Ο Δήμος υποχρεούται να ειδοποιεί τον συντηρητή για κάθε ανωμαλία που παρατηρηθεί στα
μηχανήματα-συσκευές , έστω και αν αυτή θεωρείται ακίνδυνη.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το συνολικό ποσό της σύμβασης.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ

