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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο Γήκαξρνο Πύδλαο – Κνιηλδξνύ έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 28/80 «πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη
πξνκεζεηώλ» Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ Γ.Κ.Κ. πξνθεξύζζεη πξόρεηξν
κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πξνζθνξά κε ην κεγαιύηεξν
πνζνζηό έθπησζεο επί ηνηο % κε απιή ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ, γηα ηηο “Εργαζίες ζσνηήρηζης – επιζκεσής
ζσμπεριλαμβανομένων και ανηαλλακηικών - αναλωζίμων ηων ασηοκινήηων και μητανημάηων έργοσ ηοσ Δ.
Πύδνας - Κολινδρού για ένα έηος”, κε ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό 61.500,00 ευρώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
ζύκθσλα κε ηελ Σερληθή Έθζεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Πύδλαο-Κνιηλδξνύ, κε ηνπο παξαθάησ όξνπο:
ΑΡΘΡΟ 1ο
Όξγαλν, ηόπνο θαη ρξόλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ
1. Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί από ηελ αξκόδηα επηηξνπή δηεμαγσγήο δεκνπξαζηώλ βάζεη ηεο αξ. 126/2015
απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 28/80.
2. Σόπνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ νξίδεηαη ην Γεκνηηθό θαηάζηεκα Αηγηλίνπ επί ηεο νδνύ Κ. Καξακαλιή 38,
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ θαζνξίδεηαη παξαθάησ.
3. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζα δεκνζηεπζεί πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο από ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε,
ζε κηα (1) εβδνκαδηαία εθεκεξίδα θαη ζε δύν (2) εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνύ Πηεξίαο.
4. Η δαπάλε ηεο δεκνζίεπζεο ζα βαξύλεη ηνλ αλάδνρν.
5. Ωο εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ νξίδεηαη η 26/01/2016 εκέξα Σρίηη θαη από ώξα 09:30 π.κ.
κέρξη 10:00 π.κ (ώξα ιήμεο θαηάζεζεο πξνζθνξώλ).

ΑΡΘΡΟ 2ο
Πξνϋπνινγηζκόο εξγαζηώλ - Γηάξθεηα ζύκβαζεο
Η πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ησλ εξγαζηώλ γηα ηα απηνθίλεηα θαη ηα κεραλήκαηα έξγσλ ηνπ Γήκνπ,
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 61.500,00 εσρώ με ηο ΦΠΑ, όπσο αθξηβώο αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή έθζεζε πνπ ζπλνδεύεη
ηελ παξνύζα δηαθήξπμε. Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη εηήζηαο ηζρύνο, ήηνη δώδεθα (12) κελώλ από ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο

ΑΡΘΡΟ 3ο
Γεθηνί ζην δηαγσληζκό

ηνλ δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηά λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλα ή εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία απηνθηλήησλ, ηα νπνία
αληαπνθξίλνληαη θαη αλαιακβάλνπλ όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ζπλεκκέλε ηερληθή πεξηγξαθή
κε ηνλ αλάινγν ρξόλν ζπληήξεζεο – απνθαηάζηαζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηηο δύν (2) εκέξεο. Θα γίλνληαη δεθηέο
πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη γηα ην ζύλνιν ησλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη γηα επί
κέξνπο θαηεγνξίεο απηώλ. Η ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό πξνϋπνζέηεη όηη ν δηαγσληδόκελνο είλαη πιήξσο ελήκεξνο ηεο
δηαθήξπμεο απηήο θαη όηη απνδέρεηαη όινπο ηνπο όξνπο αλεπηθύιαθηα. Η επίδνζε ηεο πξνζθνξάο από ην δηαγσληδόκελν
απνηειεί ηεθκήξην όηη απηόο είρε θαη έιαβε ππ’ όςε, θαηά ηε ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ηεο
παξερόκελεο ππεξεζίαο.
Σέινο, ξεηά ζα αλαθέξεηαη, κε ππεύζπλε δήισζε, εθηόο απηήο πνπ αθνξά ηελ απνδνρή ησλ όξσλ ηεο
παξνύζεο, όηη ν ρξόλνο απνθαηάζηαζεο νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηηο δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ηνηρεία δηαγσληζκνύ
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ησλ εξγαζηώλ είλαη:
α) Η παξνύζα δηαθήξπμε.
β) Η Σερληθή Πεξηγξαθή
γ) Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο
δ) Η πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ (ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο).

ΑΡΘΡΟ 5ο
Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
Α. Όζνη ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό ζα παξίζηαληαη απηνπξνζώπσο. Οη αλώλπκεο εηαηξίεο εθπξνζσπνύληαη από
κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ή από άιιν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν (άξζξν 24, παξ. 3 Ν. 1832/89)
πξνζεξρόκελν απηνπξνζώπσο πνπ θαηαζέηεη θαηά ηελ δεκνπξαζία πξαθηηθό Γηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο πνπ
εγθξίλεη ηελ ζπκκεηνρή απηήο ζηνλ δηαγσληζκό γηα ηελ αλάιεςε ηεο δεκνπξαηνύκελεο πξνκήζεηαο θαη νξίδεη ηνλ
εθπξόζσπν απηήο. Οη Δ.Π.Δ , Ο.Δ, θαη Δ.Δ εθπξνζσπνύληαη από ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπο ή από άιιν λόκηκα
εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν. Απαξαίηεηε ε θαηάζεζε ζπζηαηηθήο πξάμεο ησλ εηαηξηώλ. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα
δειώζνπλ ηελ αθξηβή δ/λζε, αξηζκό θαη ηειέθσλν ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπο ή ηεο εηαηξείαο ηνπο.
Β. Όζνη ζα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ θαηά ηελ δηελέξγεηα απηνύ ηα αθόινπζα
δηθαηνινγεηηθά (επί πνηλή απνθιεηζκνύ):
1. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηό θαη ην εηδηθό ηνπο
επάγγεικα ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο από αξκόδηα δεκόζηα αξρή.
2. Γήισζε όηη έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ θαη ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ θαη όηη ηνπο απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα. ηελ δήισζε δελ επηηξέπεηαη θακία αλαγξαθή ε νπνία ζα
ηξνπνπνηεί ηνπο όξνπο ηεο δεκνπξαζίαο.
3. Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ή Γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη δαλείσλ γηα πνζό ίζν
κε ην 2% ηοσ ενδεικηικού προϋπολογιζμού (ην πνζό δηαθέξεη αλάινγα κε ην αλ ε πξνζθνξά είλαη ζπλνιηθή ή κεξηθή)
ζαλ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό ηζρύνο ελόο έηνπο.
4. Τπεύζπλε δήισζε ηδηνθηήηε γηα ηα εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία πεξί δπλαηόηεηαο ζπληήξεζεο όισλ ησλ νρεκάησλ πνπ
δηαζέηεη ν Γήκνο.
Σνλίδεηαη όηη ν ελδηαθεξόκελνο, κε ηελ Τ/Γ δεζκεύεηαη γηα ηελ δπλαηόηεηα ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ ζε δηθή ηνπ
εγθαηάζηαζε.
5. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ
έρνπλ θαηαδηθαζζεί ηειεζίδηθα γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο.
6. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ππεύζπλε δήισζε όηη :
α) δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε
β) δελ ηεινύλ ππό εθθαζάξηζε
γ) δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε
δ) δελ έρεη ιπζεί ε εηαηξία

7. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο
πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
8. Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ.
9. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν.
10. ε μερσξηζηό θάθειν λα θαηαηεζνύλ όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ δπλαηόηεηα
ηνπ δηαγσληδνκέλνπ (πξνζσπηθό, κεραλήκαηα, εξγαιεία, εγθαηαζηάζεηο, απνζήθεο, πειαηνιόγην, ηζνινγηζκνί
πξνεγνύκελσλ εηώλ θ.ι.π.) θαη πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηελ αξκόδηα επηηξνπή αμηνιόγεζεο.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Σξόπνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο πξνζέξρνληαη νη δηαγσληδόκελνη απηνπξνζώπσο θαη
θαηαζέηνπλ ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνύ θάθειν πνπ ζα πεξηέρεη όια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 5 ηεο παξνύζαο.
Όινη νη πξνζθνκηδόκελνη θάθεινη ησλ δηαγσληδόκελσλ ζεσξνύληαη σο εμσηεξηθνί θάθεινη, αξηζκνύληαη θαηά ζεηξά
επίδνζεο θαη κνλνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο.
Παξειζνύζεο ηεο ώξαο ιήμεο ηεο δεκνπξαζίαο θεξύζζεηαη ε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη αλαγξάθεηαη
ζην πξαθηηθό εθηόο εάλ ε επίδνζε ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή νπόηε εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο (άξζξνπ 18
παξ. 7 ηνπ Π.Γ 28/80).
Μεηά ηελ ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη δεκνζίσο θαη αξρίδεη ε θαηαγξαθή ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαηά ζεηξάλ επίδνζεο θαη αλαγξάθνληαη ζην πξαθηηθό ηα επξηζθόκελα ζηνλ θάζε
θάθειν έγγξαθα πεξηιεπηηθώο κελ, αιιά θαηά ηξόπν πνπ εκθαλίδεη ην ζύκθσλν ή όρη κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο
θαη κνλνγξάθνληαη από όια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πιελ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.
Ο επξηζθόκελνο ζηνλ αλνηρηό θάθειν εζσηεξηθόο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά παξακέλεη
ζθξαγηζκέλνο θαη αλαγξάθεηαη ζε απηόλ ν α/α ηνπ εμσηεξηθνύ θαθέινπ. Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ
όισλ ησλ πξνζθνξώλ νη παξηζηάκελνη ζηελ αίζνπζα εμέξρνληαη θαη ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη κπζηηθή.
ηελ κπζηηθή απηή ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ, θαζώο θαη ηα
έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ θάζε δηαγσληδνκέλνπ θαη απνθαζίδεη γηα απηνύο πνπ ζα ζπλερίζνπλ
ζην δηαγσληζκό θαη γηα απηνύο πνπ ζα απνθιεηζζνύλ.
ηε ζπλέρεηα μαλαγίλεηαη δεκόζηα ε ζπλεδξίαζε θαη ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αλαθνηλώλεη ηνπο απνθιεηόκελνπο
από ηε δεκνπξαζία θαζώο θαη ηνπο ιόγνπο απνθιεηζκνύ θαη ηνπο θαιεί λα παξαιάβνπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα απηώλ
καδί κε ηελ ζθξαγηζκέλε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο.
Αθνινύζσο απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ όζσλ έγηλαλ δεθηνί ζηνλ δηαγσληζκό θαηά
ζεηξά θαη αλαθνηλώλεηαη ην όλνκα ηνπ θάζε δηαγσληδόκελνπ θαη ην πεξηερόκελν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο.
Αλάδνρνο θεξύζζεηαη απηόο πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ κεγαιύηεξε ηηκή ζε πνζνζηό έθπησζεο επί ηεο %.
Πξνζθνξέο πνπ δελ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ δηαγσληδόκελνπ, πνπ δελ είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο
δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη ζύκθσλα κε ηνλ λόκν.
Πξνζθνξά εληειώο αόξηζηε ή ππό αίξεζε απνξξίπηεηαη.
Η πξνζθνξά κπνξεί λα είλαη ζπλνιηθή ή αλά επηκέξνπο θαηεγνξία.
Σν απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ, ή αλάδεημε ηνπ αλάδνρνπ δειαδή, αλαθνηλώλεηαη δεκόζηα.
Καηά ηε ζπλεδξίαζε απηή επηζηξέθεηαη εηο ηνπο απνηπρόληεο ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία.
Ακέζσο κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ έγθξηζε λνκηκόηεηαο από ηνλ Γεληθό
Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, ν αλάδνρνο ζα θιεζεί γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ. Με ηελ
ππνγξαθή ν αλάδνρνο ζα παξαιάβεη ηελ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ δηαγσληζκό θαη ζα παξαδώζεη εγγπεηηθή
θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, ίζε ζε πνζνζηό 5% επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ρσξίο ηελ έθπησζε θαη ην ΦΠΑ.
αλάινγα κε ηελ νκάδα εξγαζηώλ πνπ ζα πξνζθέξεη (ζύλνιν ή επηκέξνπο) θαη κε ρξόλν ηζρύνο πνπ ζα θαζνξίδεηαη
από ηελ ζύκβαζε.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Δλζηάζεηο θαηά ηεο δεκνπξαζίαο - ππνβνιή πξαθηηθνύ
Οη ελζηάζεηο θαηά ηεο δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο ππνβάιινληαη εγγξάθσο κέρξη θαη ηεο επνκέλεο από ηελ
δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο θαη επίζεο κέρξη θαη ηεο επόκελεο ηεο αλαθνηλώζεσο θάζε ζηαδίνπ.
Οη ελζηάζεηο θαηαζέηνληαη ζην πξσηόθνιιν ηεο ππεξεζίαο θαη δηαβηβάδνληαη απζεκεξόλ ζηελ επηηξνπή πνπ
δηελήξγεζε ηελ δεκνπξαζία .
ΑΡΘΡΟ 8ο
Έγθξηζε - αθύξσζε - επαλάιεςε δεκνπξαζίαο
Σν πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη νη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο πεξί ηεο θαηαθύξσζεο θαη επί ησλ ηπρόλ
ελζηάζεσλ ππνβάιινληαη ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ θαηά λόκν έγθξηζε.
Αθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ επηηξέπεηαη ιόγσ αζύκθνξνπ ή ζπκπαηγλίαο. Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο
επηηξέπεηαη κόλνλ κεηά ηελ αθύξσζε ή κε έγθξηζε. Δπίζεο ε δεκνπξαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί γηα κία αθόκε
θνξά ιόγσ αζύκθνξνπ κεηά από θξίζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Δπαλάιεςε κπνξεί λα γίλεη εάλ ν
δηαγσληζκόο πνπ δηεμήρζε δελ έθεξε απνηέιεζκα.
ε θάζε πεξίπησζε από ηηο πξναλαθεξόκελεο θακία αμίσζε από ηνλ Γήκν δελ κπνξνύλ λα πξνβάιινπλ νη
δηαγσληδόκελνη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ή αηηία.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο
Η πξνθείκελε εξγαζία δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξί Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θεηκέλεο Ννκνζεζίαο, ηνπ Π.Γ
28/80 «πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο» θαζώο θαη ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο πεξί Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Υξνληθή ηζρύο πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο γηα όινπο πνπ έρνπλ ιάβεη κέξνο θαη δελ απνθιείζζεθαλ από ηελ δεκνπξαζία ζεσξνύληαη όηη
ηζρύνπλ κέρξη ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. Ο δηαγσληδόκελνο δελ δύλαηαη θαηά ην δηάζηεκα ηεο ηζρύνο ηεο
πξνζθνξάο ηνπ λα επηδεηήζεη ηελ αθύξσζε απηήο ή επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή νπνηαδήπνηε
κεηαβνιή ησλ όξσλ πξνεξρόκελε από νπνηνδήπνηε ιόγν ή αηηία.
ΑΡΘΡΟ 11o
Σηκή πξνζθνξάο – ηηκνιόγηα - δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν
Η πξνζθεξόκελε ηηκή έθπησζεο ζα αλαθέξεηαη επί ηεο % .
Ο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη ζε θάζε ηηκνιόγην λα αλαθέξεη ηελ πξνζθεξόκελε έθπησζε επί ηνπ ζε ηζρύ ζεσξεκέλνπ
από ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ έλσζε ηηκνθαηαιόγνπ. Ο ΦΠΑ βαξύλεη ηνλ Γήκν, ελώ ηνλ αλάδνρν βαξύλνπλ όιεο νη
λόκηκεο θξαηήζεηο (ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο από ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Πύδλαο - Κνιηλδξνύ).
Δπίζεο, γηα ηα ζπλεξγεία απηνθηλήησλ ζηελ παξ. 13.2.2 Δγθ. Κ.Β.. 3/92 (Π.Γ. 186/1992 ΦΔΚ Α΄84/26-05-1992)
ηνλίδεηαη όηη «θαη ζηηο πεξηπηώζεηο επηζθεπώλ, ή ζπληεξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη αληαιιαθηηθά ή πιηθά, ηα
νπνία ηνπνζεηνύληαη ζηα επηζθεπαδόκελα απηνθίλεηα, κπνξνύλ λα εθδίδνπλ Α.Π. Τ. αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ησλ
ρξεζηκνπνηεζέλησλ αληαιιαθηηθώλ ή πιηθώλ, γηαηί ε πξνέρνπζα ζύκβαζε ζηηο πεξηπηώζεηο, απηέο είλαη ε παξνρή
ππεξεζηώλ θαη όρη ε πώιεζε αγαζώλ. ηηο εθδηδόκελεο θαηά ηα αλσηέξσ Α. Π.Τ. πξέπεη λα αλαγξάθνληαη, εθηόο
ησλ άιισλ, δηαθεθξηκέλα ην είδνο, ε πνζόηεηα θαη ε αμία ησλ αγαζώλ, εθόζνλ ε αμία ηνπο μεπεξλά ην 1/3 ηεο
ζπλνιηθήο ακνηβήο». ηακ. ΚΒ ζει 1361».
πλεπώο, ν αλάδνρνο, ζα πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε Σηκνινγίσλ Παξνρήο Τπεξεζηώλ θαη κόλν, αθνύ ε πξνέρνπζα
ζύκβαζε είλαη ¨ε εξγαζία¨ θαη όρη ¨ε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ¨. Σα ρξεζηκνπνηεζέληα, γηα ηελ εξγαζία ηεο
επηζθεπήο, αληαιιαθηηθά, ζα αλαγξάθνληαη μερσξηζηά επί ηνπ ΣΠΤ, θαηά ηα νξηδόκελα ηεο παξαπάλσ
παξαγξάθνπ θαη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.

ΑΡΘΡΟ 12o
Πιεξσκή
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ από ηνλ Γήκν καο, ζα γίλεηαη εληόο ζαξάληα (40) εξγάζηκσλ εκεξώλ κεηά
ηελ άζθεζε ηνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ θαη ηε ζεώξεζε ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο από ην
Διεγθηηθό πλέδξην.
ε πεξίπησζε δε πνπ ην ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα δελ εμνθιεζεί κέρξη ηε ιήμε ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ
έηνπο θαη επαλεθδνζεί ζην επόκελν έηνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 παξ. 6 θαη 31 ηνπ από 17/5 15/6/1959 Β. Γ/ηνο, ην αλάινγν ηίκεκα ηεο δαπάλεο ζα θαηαβιεζεί ζην δεύηεξν ζπκβαιιόκελν εληόο ζαξάληα
(40) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ άζθεζε ηνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ θαη ηε ζεώξεζε ηνπ επαλεθδνζέληνο πιένλ
ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο από ην Διεγθηηθό πλέδξην.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Παξάδνζε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή- ρξόλνο εγγύεζεο
Η παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη όηαλ ζα απαηηείηαη από ηελ
αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ έρεη ζρεηηθά νξηζηεί γηα ηνλ Γήκν Πύδλαο – Κνιηλδξνύ.
ε θάζε ζπληήξεζε απηνθηλήηνπ θαη κεραλήκαηνο έξγσλ, ν κεηνδόηεο ππνρξενύηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε, γηα ηελ
κεηαθνξά ηνπ ζηελ έδξα ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ, ηελ όζν πην γξήγνξε απνθαηάζηαζε αλάινγα θπζηθά κε ηελ
πεξίπησζε, όρη όκσο πάλσ από ηηο δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο θαη ηελ ειεύζεξε παξάδνζε γηα ηελ νκαιή θαη
αζθαιή θίλεζε ησλ απηνθηλήησλ θαη κερ. έξγσλ. Δάλ ν αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ηελ
παξάδνζε πάλσ από δύν εκέξεο, ππνρξενύηαη γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή θαη κόλν, λα πιεξώζεη πξνο ηνλ Γήκν
σο πνηληθή ξήηξα πνζνζηό δύν ηνηο ρηιίνηο (2% ν) ζην ζπκβαηηθό πξνϋπνινγηζκό γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο
ηεο παξάδνζεο.
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ Γήκνπ ή ζε αλσηέξα βία, ή πξνζεζκία
παξάδνζεο παξαηείλεηαη αληίζηνηρα, ν αλάδνρνο όκσο δελ δηθαηνύηαη θακηά απνδεκίσζε γηα ηελ θαζπζηέξεζε
απηή.
Ο ρξόλνο εγγύεζεο ησλ εξγαζηώλ, δειαδή ν ρξόλνο κεηά ηελ παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή
νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη κερ. έξγσλ.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Γεκνζηεύζεηο – ζπκβαηηθνί όξνη δεκνπξαζίαο
Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ ππάξρνπλ ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ηνπ Γ. Πύδλαο Κνιηλδξνύ, νδόο Κ. Καξακαλιή 38 ζην Αηγίλην Πηεξίαο θαη βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαηά
ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο. Γηα όηη δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ
δηαγσληζκνύ, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80 θαη ηνπ λένπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα.
Άρθρο 15o
Λήςε πιεξνθνξηώλ – Γεκνζίεπζε
Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζκό παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηελ Γ/λζ ε Κ. Καξακαλιή,
Αηγίλην, Σ.Κ. 60300, ηειέθσλν 2353350123, θ. Γνύξν Κώλ/λνπ (εζση. 123). Γηα όηη δελ αλαθέξεηαη ζηελ
παξνύζα δηαθήξπμε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80 θαη ηνπ
λένπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα.
Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηπρόλ επαλαιήςεηο απηνύ βαξύλεη ηνλ αλάδνρν ζηνλ νπνίν ζα
θαηαθπξσζεί ε εξγαζία νη ζρεηηθέο δε απνδείμεηο πιεξσκήο πξνζθνκίδνληαη από απηόλ απαξαίηεηα θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο
Άρθρο 16o
Απνπνίεζε-Γηεπθξίληζε
ε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ ηεο κειέηεο θαη ζε θάζε εθεμήο έγγξαθν εκθαλίδεηαη, εθ παξαδξνκήο, ν
όξνο ¨Γεκαξρηαθή¨, επηζεκαίλεηαη όηη αθνξά ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύδλαο - Κνιηλδξνύ, όπσο
θαη ν όξνο ¨Πεξηθέξεηα Κ. Μαθεδνλίαο¨, αθνξά ηελ Απνθεληξσκέλε Γ/λζε Μαθεδνλίαο - Θξάθεο (Ν.
3852/2010)
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΠΤΓΝΑ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ
ΔΤΑΓΓ ΔΛΟ Β. ΛΑΓΓΑΡΗ

Αηγίλην,
18 - 01 - 2015
Αξ. Πξση.: 476

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ
ΓΗΜΟ ΠΎΓΝΑ-ΚΟΛΙΝΓΡΟΎ
Αξ. Μει.: 19 / 2015

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΠΎΓΝΑ-ΚΟΛΙΝΓΡΟΎ
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πξνζθνξά κε ην κεγαιύηεξν
πνζνζηό έθπησζεο επί ηνηο % κε απιή ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ, γηα ηηο «Εργαζίες ζσνηήρηζης – επιζκεσής
ζσμπεριλαμβανομένων και ανηαλλακηικών - αναλωζίμων ηων ασηοκινήηων και μητανημάηων έργοσ ηοσ Δ. Πύδνας
- Κολινδρού για ένα έηος», κε ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό 61.500,00 εσρώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ζύκθσλα
κε ηελ Σερληθή Έθζεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Πύδλαο - Κνιηλδξνύ.
Η εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
α)Σνπ ΠΓ/ηνο 28/80 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο»
β)Σνπ ηζρύνληνο δεκνηηθνύ θαη θνηλνηηθνύ θώδηθα
Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό νξίδεηαη γηα πνζό ίζν κε ην 2% ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), αλάινγα κε ηηο θαηεγνξίεο ζπκκεηνρήο θαη βεβαηώλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ηζόπνζνπ
γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο πνπ ζα
απεπζύλεηαη ζην Γήκν Πύδλαο – Κνιηλδξνύ Πηεξίαο πνπ είλαη ν θύξηνο ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ.
Σόπνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ νξίδεηαη ην Γεκνηηθό θαηάζηεκα Αηγηλίνπ επί ηεο νδνύ Κ. Καξακαλιή 38,
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Πύδλαο – Κνιηλδξνύ, ζην ηζόγεην, ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ
θαζνξίδεηαη παξαθάησ.
Ωο εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ νξίδεηαη ε 26/01/2016 εκέξα Σρίηη θαη από ώξα 9:30 π.κ. κέρξη
10:00 π.κ (ώξα ιήμεο παξάδνζεο πξνζθνξώλ).
Πιεξνθνξίεο θαη ηεύρε δεκνπξάηεζεο γηα ηνλ δηαγσληζκό παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζην
Γεκνηηθό θαηάζηεκα, ζηελ Γ/λζε Κ.Καξακαλιή 38, Αηγίλην – Πηεξίαο, Σ.Κ. 60300, ηειέθσλν 2353350-123 & 121, θ.
Γνύξν Κσλ/λν – θα Παηζηνύξα Παγώλα.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
ΔΤΑΓΓ ΔΛΟ Β. ΛΑΓΓΑΡΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ
ΓΗΜΟ ΠΎΓΝΑ-ΚΟΛΙΝΓΡΟΎ
ΔΣΤ & ΠΟΛΜΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αληαιιαθηηθώλ αλαισζίκσλ ησλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ
έξγνπ ηνπ Δ. Πύδλαο – Κνιηλδξνύ γηα έλα έηνο».
ΔΝΓ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 61.500,00 ΕΤΡΩ (κε ΦΠΑ)

Αξ.Μει.: 19 / 2015

1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δηα ηεο παξνύζεο, πξνβιέπνληαη νη πάζεο θύζεσο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληεξήζεσο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαξαηηήησλ αληαιιαθηηθώλ – αλαισζίκσλ, ηνπ ζηόινπ ησλ
ππεξεζηαθώλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Δ. Πύδλαο - Κνιηλδξνύ, νη νπνίεο δελ δύλαηαη
λα εθηειεζηνύλ κε απηεπηζηαζία.
Ο Δήκνο δελ δηαζέηεη νξγαλσκέλν ζπλεξγείν επηζθεπώλ θαη ζπληεξήζεσλ θαη δελ έρεη δπλαηόηεηεο
ηόζν ζε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό όζν θαη ζε εηδηθά κεραλήκαηα θαη εξγαιεία γηα ηελ εξγαζία απηή.
πγθεθξηκέλα πξνβιέπνληαη, εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο όισλ ησλ ζπζηεκάησλ ζηα
απηνθίλεηα θαη ζηα κεραλήκαηα ησλ έξγσλ ηνπ Δήκνπ, ζηα πιαίζηα ηεο ηαθηηθήο ζπληήξεζήο ηνπο, ε
κέηξεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ζε εηδηθά κεραλήκαηα (ηδνγόκεηξα,
θξελόκεηξα θιπ), ν έιεγρνο θαη ε ξύζκηζε ζε ππνινγηζηή (εγθέθαιν) ησλ λέσλ πιαηζίσλ πνπ
ιεηηνπξγνύλ κε δηαγλσζηηθό ζύζηεκα, νη πξνβιεπόκελεο από ηνπο θαηαζθεπαζηέο ζπληεξήζεηο
αλάινγα κε ηα ρηιηόκεηξα ή ηηο ώξεο εξγαζίαο (αιιαγή ειαζηηθώλ, κπαηαξηώλ, αιιαγή ηκάλησλ,
έιεγρνο θαδέλσλ, έιεγρνο ξνπιεκάλ, αιιαγή θίιηξσλ ιαδηνύ – αέξνο – θακπίλαο – πεηξειαίνπ βελδίλεο, έιεγρνο θιαληδώλ, αιιαγή ιαδηώλ θηλεηήξα – πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ, αιιαγή πγξώλ
θξέλσλ – πδξαπιηθνύ - θαζαξηζηήξσλ, έιεγρνο γξαλαδηώλ, έιεγρνο ηζηκνπρώλ, δπγνζηάζκηζε,
επζπγξάκκηζε, γξαζζάξηζκα, αιιαγή πγξώλ θξέλσλ, αιιαγή – ζπκπιήξσζε βαιβνιίλεο ζαζκάλ,
έιεγρνο δηαξξνώλ θιπ) θαη γεληθά ε απνθαηάζηαζε όπνηαο βιάβεο θαη δεκηάο ζηα πιαίζηα ηεο
ηαθηηθήο ζπληήξεζεο πξνθύςεη ζε νπνηνδήπνηε όρεκα ηνπ Δήκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηηο ζύκβαζεο.
Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ρώξα ζε εηδηθό εμσηεξηθό ζπλεξγείν πνπ λα δηαζέηεη
εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό θαη εηδηθά κεραλήκαηα θαη εξγαιεία (δελ δηαζέηεη ην ζπλεξγείν απηνθηλήησλ
ηνπ Δήκνπ).
Οη παξαπάλσ εξγαζίεο επηζθεπήο θξίλνληαη αλαγθαίεο θαη άκεζεο γηα ηελ θαιή, νκαιή θαη αζθαιή
θίλεζε ησλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Δ. Πύδλαο - Κνιηλδξνύ θαη ζα πξέπεη λα
εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηηο ηέρλεο κε ζύγρξνλα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία θαη ηεο
επίβιεςεο ησλ εξγαζηώλ από εμεηδηθεπκέλν ζηέιερνο ή επηηξνπή ηνπ Δήκνπ.
Η αλάδεημε ηνπ κεηνδόηε ζα γίλεη κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 28/80 θαη ηνπ ηζρύνληνο ΔΚΚ.
Σνλίδεηαη ην γεγνλόο όηη ν ρξόλνο ζπληήξεζεο – απνθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγνο κε ηελ
θάζε πεξίπησζε, ζε θακία πεξίπησζε, όκσο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλάεη ηηο δπν (2) εξγάζηκεο
εκέξεο.
Ο πξνϋπνινγηζκόο ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
αληαιιαθηηθώλ - αλαισζίκσλ ησλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Δ. Πύδλαο - Κνιηλδξνύ,
πξνβιέπεηαη λα θηάζεη ην πνζό ησλ 61.500,00 ευρώ (κε ην ΦΠΑ).
Η ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ ελ ζέκαηη αλαθεξόκελε εθηέιεζε εξγαζηώλ ζα γίλεη από δεκνηηθνύο
πόξνπο θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ έρεη πξνβιεθζεί ζρεηηθή πίζησζε ζηνπο Κ.Α. ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2015 θαη 2016 ηνπ Δήκνπ.
Αηγίλην, 25 - 11 - 2015
Ο ΤΝΣ ΑΞΑ

ΘΔΩ ΡΗΘΗΚΔ
O ΠΡ/ ΝΟ Γ.Σ.Τ.& ΠΟΛ/ΜΙΑ

ΘΔΜΑ: «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αληαιιαθηηθώλ αλαισζίκσλ ησλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ
έξγνπ ηνπ Δ. Πύδλαο - Κνιηλδξνύ γηα έλα έηνο».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ
ΓΗΜΟ ΠΎΓΝΑ-ΚΟΛΙΝΓΡΟΎ
ΔΣΤ & ΠΟΛΜΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΝΓ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 61.500,00 ΕΥΡΩ (κε ηνλ ΦΠΑ)

Αρ. Μελ.: 19 / 2015

2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α
1

2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΕΜΑΥΙΑ

Εξγαζίεο ζπληήξεζεο –
επηζθεπήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
αληαιιαθηηθώλ – αλαισζίκσλ ησλ
απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ
ηνπ Δ. Πύδλαο - Κνιηλδξνύ γηα έλα έηνο
(νρήκαηα/επηβαηηθά απηνθίλεηα)
Εξγαζίεο ζπληήξεζεο –
Επηζθεπήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
αληαιιαθηηθώλ – αλαισζίκσλ ησλ
απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ
ηνπ Δ. Πύδλαο - Κνιηλδξνύ γηα έλα έηνο
(κεραλήκαηα έξγσλ)

Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Δ. Πύδλαο Κνιηλδξνύ γηα έλα έηνο

ΣΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

1

20.243,90

20.243,90

1

13.495,93

13.495,94

1

16.260,16

16.260,16

ΤΝΟΛΟ :
ΦΠΑ 23% :
ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ :

50.000,00
11.500,00
61.500,00

Αηγίλην, 25 - 11 - 2015
Ο ΤΝΣ ΑΞΑ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
O ΠΡΟΪΣΑΜ ΔΝΟ Γ.Σ.Τ.& ΠΟΛ/ΜΙΑ

ΘΔΜΑ: «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αληαιιαθηηθώλ αλαισζίκσλ ησλ απηνθηλήησλ θαη
κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Δ. Πύδλαο Κνιηλδξνύ γηα έλα έηνο».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ
ΓΗΜΟ ΠYΓΝΑ-ΚΟΛΙΝΓΡΟΎ
ΔΣΤ & ΠΟΛΜΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αξ. Μει.: 19 / 2015

ΔΝΓ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 61.500,00 ΕΥΡΩ
(κε ηνλ ΦΠΑ 23%)

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Σεο Δπηρείξεζεο

……………………………………………………………..………………...., κε

έδξα …………….…………, νδόο ……………………………………….., αξηζκόο ………,
ηειέθσλν ………………………………………………….,FAX …………………..

Α/Α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ Δ ΑΚΔΡΑΙΔ ΜΟΝΑΓΔ

1

Εξγαζίεο ζπληήξεζεο
– επηζθεπήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη αληαιιαθηηθώλ - αλαισζίκσλ ησλ
απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ
ηνπ Δ. Πύδλαο - Κνιηλδξνύ γηα έλα
έηνο (νρήκαηα)

2

Εξγαζίεο ζπληήξεζεο
– επηζθεπήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη αληαιιαθηηθώλ - αλαισζίκσλ ησλ
απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ
ηνπ Δ. Πύδλαο - Κνιηλδξνύ γηα έλα
έηνο (κεραλήκαηα έξγσλ)

3

Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Δ. Πύδλαο Κνιηλδξνύ γηα έλα έηνο

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

Ηκεξνκελία …………..
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ

ΟΛΟΓΡΑΦΩ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΕΡΓΑΙΕ ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΕΡΓΟΤ
(νη πξνβιεπόκελεο από ηνπο θαηαζθεπαζηέο ζπληεξήζεηο αλάινγα κε ηα ρηιηόκεηξα ή ηηο
ώξεο εξγαζίαο)
Mέηξεζε ζε εηδηθά κεραλήκαηα (ηδνγόκεηξα, θξελόκεηξα θιπ),
Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ζε ππνινγηζηή (εγθέθαιν)
αιιαγή ειαζηηθώλ,
αιιαγή κπαηαξηώλ,
αιιαγή ηκάλησλ,
έιεγρνο θαδέλσλ,
έιεγρνο ξνπιεκάλ,
αιιαγή θίιηξσλ ιαδηνύ – αέξνο – θακπίλαο – πεηξειαίνπ - βελδίλεο,
έιεγρνο θιαληδώλ,
αιιαγή ιαδηώλ θηλεηήξα – πδξαπιηθώλ,
αιιαγή πγξώλ θξέλσλ – πδξαπιηθνύ - θαζαξηζηήξσλ,
έιεγρνο γξαλαδηώλ,
έιεγρνο ηζηκνπρώλ,
δπγνζηάζκηζε,
επζπγξάκκηζε,
γξαζζάξηζκα,
αιιαγή πγξώλ θξέλσλ,
αιιαγή – ζπκπιήξσζε βαιβνιίλεο ζαζκάλ,
έιεγρνο παληόο είδνπο δηαξξνώλ

