ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ν. Φιλ/φεια: 22 /6/2016
Αριθμ. Πρωτ: 12558 /23-6-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διενέργειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
για την «Συντήρηση-Επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών
ταχογράφων για τα αυτοκίνητα του Δήμου».
Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης για την «Συντήρηση-Επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφων για τα
αυτοκίνητα του Δήμου», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 29/06/2016 ημέρα Tετάρτη και ώρα 12.00μ.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
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. 2132049042,49).
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου,
www.neafiladelfeia.gr.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΙΝ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Φ.Χ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΚΔΟΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ
ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α.Μ.: 63/2016
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 1.999,98€ (με Φ.Π.Α.)
Κ.Α.: 02.20.6263.005

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η μελέτη αυτή αφορά την συντήρηση-επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφων για τα
αυτοκίνητα του Δήμου Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος. Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι απαραίτητες
που χρειάζονται για να συντηρηθούν και να επισκευαστούν οι ταχογράφοι καθώς και να εκδοθούν
πιστοποιητικά για τα οχήματα του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος προκειμένου να κινούνται με
ασφάλεια.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 1.999,98 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) και θα
βαρύνει τον παρακάτω κωδικό.: Κ.Α..02.20.6263.005 σχετική πίστωση του οικονομικού έτους
2016.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης & με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Η παρούσα υπηρεσία γίνεται
συμφωνά με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. του Ν.3463/06 καθώς και των εγκυκλίων 3373/390/2003-75 όπως και την τροποποιητική αυτής 4993/745/24-4-75.
Ν. Φιλαδέλφεια: …………………….
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΚΔΟΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ
ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α.Μ.: 63/2016
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 1.999,98€ (με Φ.Π.Α.)
Κ.Α.: 02.20.6263.005

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΧΗΜΑ

2

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ &
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΧΗΜΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΟΣ
8
90,00
720,00

2

446,44

892,88

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1.612,88
Φ.Π.Α. 24%
387,10
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.999,98

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Κ.Α.Η.

ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΤΙΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΚΔΟΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ
ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α.Μ.: 63/2016
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 1.999,98€ (με Φ.Π.Α.)
Κ.Α.: 02.20.6263.005

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(για συμπλήρωση από τον προμηθευτή)
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΧΗΜΑ

2

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ &
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΧΗΜΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΟΣ
8

2

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Κ.Α.Η.

ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΤΙΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΚΔΟΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ
ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α.Μ.: 63/2016
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 1.999,98€ (με Φ.Π.Α.)
Κ.Α.: 02.20.6263.005

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
( στις ενδεικτικές τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)
Συντήρηση-επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφων για τα αυτοκίνητα του Δήμου.
Άρθρο 1ο
Συντήρηση επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφων ανά όχημα
Τιμή ανά όχημα σε ευρώ : 90,00 €
Τιμή ολογράφως σε ευρώ : ενενήντα ευρώ.
Άρθρο 2ο
Αντικατάσταση ψηφιακού ταχογράφου με τοποθέτηση και ενεργοποίηση ανά όχημα
Τιμή ανά όχημα σε ευρώ : 446,44 €
Τιμή ολογράφως σε ευρώ : τετρακόσια σαράντα έξι ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Κ.Α.Η.

ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΤΙΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΚΔΟΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ
ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α.Μ.: 63/2016
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 1.999,98€ (με Φ.Π.Α.)
Κ.Α.: 02.20.6263.005

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για συμπλήρωση από τον Προμηθευτή)
(Υποχρεωτική συμπλήρωση όλων των τιμών )
Συντήρηση-επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφων για τα αυτοκίνητα του Δήμου.
Άρθρο 1ο
Συντήρηση επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφων ανά όχημα
Τιμή ανά όχημα σε ευρώ : ……………………………………………………
Τιμή ολογράφως σε ευρώ : ……………………………………………………
Άρθρο 2ο
Αντικατάσταση ψηφιακού ταχογράφου με τοποθέτηση και ενεργοποίηση
Τιμή ανά όχημα σε ευρώ : ……………………………………………………..
Τιμή ολογράφως σε ευρώ : ……………………………………………………..

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Κ.Α.Η.

ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΤΙΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΚΔΟΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ
ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Α.Μ.: 63/2015
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 1.999,98€ (με Φ.Π.Α.)
Κ.Α.: 02.20.6263.005

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την συντήρηση-επισκευή και έκδοση
πιστοποιητικών ταχογράφων για τα αυτοκίνητα του Δήμου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Η παρούσα συντήρηση γίνεται συμφωνά με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του Ν.3463/06
καθώς και των εγκυκλίων 3373/390/20-03-75 όπως και την τροποποιητική αυτής
4993/745/24-4-75. Η δαπάνη για την ανωτέρω εργασία αναμένεται να ανέλθει στα
1.999,98 € (με Φ.Π.Α. 24%) & θα βαρύνει την υπό Κ.Α. 02.20.6263.005 σχετική πίστωση
του οικονομικού έτους 2016 ποσού 1.999,98 €.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τα στοιχεία της μελέτης είναι :
α. Τεχνική Έκθεση
β. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
γ. Προϋπολογισμός Προσφοράς
δ. Τιμολόγιο
ε. Τιμολόγιο Προσφοράς
στ. Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων
ΑΡΘΡΟ 4ο
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το τέλος του έτους
(31-12-2016). Η παράδοση για την υπηρεσία συντήρησης-επισκευής και έκδοσης
πιστοποιητικών ταχογράφων για τα αυτοκίνητα του Δήμου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με
τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Οι τμηματικές παραδόσεις συντηρήσεις-επισκευές θα πραγματοποιούνται εντός (5) εργάσιμων
ημερών από την αποστολή ΦΑΞ από την Υπηρεσία στον προμηθευτή ή τηλεφωνικά με πρώτη
συντήρηση –επισκευή σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο Δήμος δύναται να μην εξαντλήσει όλες τις εργασίες που αναφέρονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την συνολική παράδοση των εργασιών σε χρονικό διάστημα
που δεν υπερβαίνει το ½ του χρόνου παράδοσης, είναι υποχρεωμένος να πληρώνει στο Δήμο,
ποινική ρήτρα ίση με το 2,5% της αξίας της εργασίας που πραγματοποιήθηκε & παραδόθηκε
εκπρόθεσμα. Εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει το ½ του χρόνου παράδοσης θα πληρώσει το
5% της αξίας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
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ΑΡΘΡΟ 6ο
Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι η παραδιδόμενη εργασία
ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της τεχνικής περιγραφής και θα είναι εκτελεσμένη με
υλικά αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένη δε από κάθε κρυπτό ή φανερό ελάττωμα. Θα
ανταποκρίνεται από κάθε πλευρά στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται και σε
καμία περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτά υλικά εργασίας δευτέρας ποιότητας.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει στην σύμβαση ή για μέρος αυτής, άλλο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο χωρίς την έγγραφο συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες για όλη την
διάρκεια της συντήρησης επισκευής και για κανένα λόγω δεν υπόκεινται σε καμία
αναθεώρηση. Στη συμβατική αξία των υπό εκτέλεση εργασιών διενεργούνται οι
προβλεπόμενες εκ του νόμου κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Οι παραλαβές των εργασιών θα γίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία έχει
οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο (Αρ. Αποφ.: 289/2015).
ΑΡΘΡΟ 10ο
Μετά την εκπλήρωση κάθε συμβατικής υποχρέωσης και μετά την υπογραφή του
πρωτοκόλλου παραλαβής επιστρέφεται στον ανάδοχο, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,
εκτός αν υφίστανται παρατηρήσεις επί του πρωτοκόλλου παραλαβής από την επιτροπή οπότε
η παραλαβή παρατείνεται μέχρι πλήρους αποκαταστάσεως των παρατηρήσεων (κακοτεχνιών)
που επισημάνθηκαν από την επιτροπή.
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