ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ:
" ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ &
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 "
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6/2016
(σύμφωνα με την Υ.Α 11389 / 1993 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
Προϋπολογισμός: 60.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κ.Α. 20.6263.001 / 20.6263.002 / 20.6264.001

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 18-03-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ζάκυνθος 18-03-2016
Αριθ. Πρωτ. : 200/18-03-2016

Δ/νση : Οδός Αεροδρομίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 6/2016

Ενέργεια : Συντήρηση &
επισκευή μεταφορικών μέσων &
μηχανημάτων του Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
του Έτους 2016
Προϋπολογισμός: 60.000,00 €
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α. 20.6263.001 / 20.6263.002
/ 20.6264.001

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου διακηρύττει τη διενέργεια

Πρόχειρου μειοδοτικού

διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, δηλαδή την χαμηλότερη
τιμή για την επισκευή στην κάθε κατηγορία (ομάδα) συμμετοχής, για την ανακήρυξη μειοδοτών,
με αντικείμενο την: «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του
Συνδέσμου

Διαχείρισης

Στερεών

Αποβλήτων

του

Έτους

2016»

συνολικού

προϋπολογισμού Εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των : α)

την Υ.Α 11389 / 1993

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) β) τον Ν. 2286/1995 " Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων " και περιλαμβάνει τα παρακάτω:

A.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

1.

Συντήρηση & επισκευή
Μεταφορικών Μέσων

2.

Συντήρηση Ελαστικών

3.

Συντήρηση & επισκευή Λοιπών
Μηχανημάτων

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
(2%)

45.000,00 €

900,00 €

5.000,00 €

100,00 €

10.000,00 €

200,00 €

60.000,00 €

1.200,00 €

Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη προσφορά, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή για την
επισκευή στην κάθε κατηγορία (ομάδα) συμμετοχής, για την ανακήρυξη μειοδοτών βάσει του
άρθρου 20 παρ. 2β του ΕΚΠΟΤΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις

28-03-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. (που

θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Συνδέσμου, Οδός
Αεροδρομίου, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695048125
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον
ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς νέα δημοσίευση. Δηλαδή την 04-04-2016 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11:00π.μ.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν αφορούν α) το σύνολο των πιθανών αναγκών σε
επισκευές στις κατηγορίες δαπανών (ομάδες), β) μέρος αυτών όμως πλήρως ανά ομάδα
όπως ορίζεται από τον Κ.Α. της δαπάνης και απεικονίζεται στον παραπάνω πίνακα.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το 2% α) του εκτιμωμένου
προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α, 1.200,00 € για το σύνολο της
προμήθειας, β) για κάθε ομάδα ξεχωριστά όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, και
κατατίθεται

με

γραμμάτιο

του

Ταμείου

Παρ/κών

και

Δανείων

ή

εγγυητική

επιστολή

αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Στην περίπτωση β) η εγγύηση μπορεί να είναι το 2% του ποσού της ομάδας, στην
περίπτωση αυτή όμως η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος της προμήθειας (ομάδα) που
καλύπτεται από την εγγύηση.
Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται προς το Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Ζακύνθου και να ισχύει τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις
προμηθευτών (αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ) και οι
συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα υπηρεσιών στις ζητούμενες εργασίες.
Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης, δίδονται στα γραφεία
του Συνδέσμου, Οδός Αεροδρομίου, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695048125
Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα
λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου (www.fodsazante.gr).
Όλα τα σχετικά της μελέτης και της διακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία του Συνδέσμου όπου
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα
Οικονομικού – Διοικητικού 1ος όροφος, Οδός Αεροδρομίου τηλ.2695048125, fax. 2695023004,
Τ. Κ. 29100, κα Αρβανιτάκη).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Μυλωνάς Παναγιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Δ/νση : Οδός Αεροδρομίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 6/2016

Ζάκυνθος 25-02-2016
Αριθ. Πρωτ. : 6/25-02-2016
Ενέργεια : Συντήρηση &
επισκευή μεταφορικών μέσων &
μηχανημάτων του Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
του Έτους 2016
Προϋπολογισμός: 60.000,00 €
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α. 20.6263.001 / 20.6263.002
/ 20.6264.001

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού :
«Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Έτους 2016», προϋπολογισμού
60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Έχοντας υπ’ όψιν :
1) Τις διατάξεις:
α. της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185/Β).
β. του Ν 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
(ΦΕΚ19/Α).
γ. του N3463/2006 «Nέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
δ. του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη).
ε. Την υπ. Αριθμ. Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β) Σύναψη, εκτέλεση
και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2
(παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95.
στ. Την υπ. Αριθμ. Π1/3306/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β) Εξαίρεση
Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.).
ζ. Οι διατάξεις 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,της παρ 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/08 ,της παρ. 3 άρθρου 37 του Ν. 4320/2015, του ΠΔ 28/80 και της υπ'
αριθ. απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010
τεύχος Β).
η. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων &
πράξεων των κυβερνητικών & διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο
(πρόγραμμα Διαύγεια) & άλλες διατάξεις».
θ. Της ΚΥΑ 111/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) με την οποία ρυθμίζονται
ειδικότερα θέματα λειτουργίας & διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων.
ι. Του Π.Δ 60/2007 ¨Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005¨.

κ. Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί
καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας
καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει
Ν.Π.Δ..Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53»
λ. N.2307/Α'/113/1995 - Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
μ. Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α.
ν. Ν.2539/97/τΑ’/244 - Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
2) Την υπ’ αριθ. 16/25-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι. Την προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη προσφορά, δηλαδή την χαμηλότερη τιμή για την επισκευή στην κάθε κατηγορία
(ομάδα) συμμετοχής, για την ανακήρυξη μειοδοτών, με αντικείμενο την: «Συντήρηση &
επισκευή μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων του Έτους 2016» συνολικού προϋπολογισμού Εξήντα χιλιάδων ευρώ
(60.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Τα τεύχη δημοπράτησης που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι :
α) η Παρούσα Διακήρυξη
β) η Τεχνική Έκθεση
γ) η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ε) η Ενδεικτική Προμέτρηση
στ) ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
η) η Προσφορά του Αναδόχου

II. Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής:
1)
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες
πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που
εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 16/25-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου.
Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια υπηρεσιών, ανέρχεται στο
συνολικό ποσό 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%), ήτοι :

A.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

1.

Συντήρηση & επισκευή
Μεταφορικών Μέσων

2.

Συντήρηση Ελαστικών

3.

Συντήρηση & επισκευή Λοιπών
Μηχανημάτων

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
(2%)

45.000,00 €

900,00 €

5.000,00 €

100,00 €

10.000,00 €

200,00 €

60.000,00 €

1.200,00 €

Η παρούσα προμήθεια υπηρεσιών αφορά τις ανάγκες σε συντήρηση των μεταφορικών
μέσων & μηχανημάτων για το Έτος 2016. Τα ποσά που αναφέρονται ανά ομάδα δαπάνης στον
πίνακα Α.Α. είναι ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν τον Σύνδεσμο ως προς την πλήρη διάθεση τους.
Η διάθεση & κατανομή των αναφερομένων ποσών είναι ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά και
βάση των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν κατά το έτος 2016.

Ο Σύνδεσμος με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, μπορεί να παρατείνει την διάρκεια
υλοποίησης της ενέργειας για τρεις (3) μήνες, με τις ίδιες τιμές, για τις ανάγκες που
πιθανόν προκύψουν ή έως ότου πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες για την ανακήρυξη
νέου αναδόχου για το επόμενο έτος.
Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις
που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά είτε
για το σύνολο της προμήθειας υπηρεσιών, είτε για τις επιμέρους ομάδες των προς προμήθεια
υπηρεσιών του προϋπολογισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι ποσοστό 2% επί
της δαπάνης συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το σύνολο της δαπάνης της προμήθειας των
υπηρεσιών, κατανέμεται σε Τρεις (3) επιμέρους προϋπολογισμούς (ομάδες) όπως αναφέρεται
στον άνωθεν πίνακα μαζί με τα ποσά των ζητούμενων εγγυήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό.
2) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Συνδέσμου, Οδός Αεροδρομίου, Τ.Κ. 29100,
Ζάκυνθος , στις
28-03-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού .
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά (7) ημέρες στον ίδιο
τόπο και την ίδια ώρα χωρίς νέα δημοσίευση. Δηλαδή την 04-04-2016 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11:00π.μ. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και
αξιολόγησης των προσφορών) είναι η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) που συγκροτείται
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
46 του ΕΚΠΟΤΑ, τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, του άρθρου 65 του Ν.
3852/2010, την υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος
Β’) και τις Ελ.Συν.Τμ.6 Αποφάσεις 1172/2015 και 1174/2015.
3) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις
προμηθευτών, εφ' όσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
4) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή, έως την
ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού :
α. Εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι
ποσού 1.200,00 € για το σύνολο της προμήθειας των υπηρεσιών και για κάθε ομάδα ξεχωριστά
όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα. Δαπάνη η οποία βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας, οι οποίες πρέπει να έχουν ισχύ επί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
γ. Πιστοποιητικό – Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας.
δ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ.
ε. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και
το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή
αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
στ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης,
η οποία ν’ αναφέρει ότι :

- έλαβαν γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται
πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των ΟΤΑ , περί διάρκειας
ισχύς προσφοράς 90 ημερών και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της
προμήθειας της υπηρεσίας.
- ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, ότι δεν
υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η
συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.
ζ. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι τα είδη που θα χρησιμοποιούνται κατά την
συντήρηση ή την επισκευή των οχημάτων, θα είναι αρίστης ποιότητας και ότι σε
περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρησιμοποίηση τους από τον
Σύνδεσμο -αν η βλάβη δεν οφείλεται σε κακή χρήση- έως και τουλάχιστον δώδεκα
(12) μήνες μετά την παραλαβή, ο προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους
με άλλα καλύτερης ποιότητας. Αυτή η υπεύθυνη δήλωση θα υπέχει ρόλο εγγύησης
των υλικών.
η. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη που θα χρησιμοποιούνται κατά την συντήρηση ή την επισκευή
των οχημάτων καλύπτονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από
οργανισμούς πιστοποιημένους από την Ε.Ε. (Body Certification Organizations) ή υπηρεσίες
αρμόδιες να βεβαιώνουν την τήρηση των κανόνων & προδιαγραφών κατά CE.
Θ. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα βεβαιώνουν
ότι διαθέτουν το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και
συντήρησης που θα αναλάβουν να εκτελούν. Επίσης Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα
επισυνάπτεται στην προσφορά τους, με την οποία θα δηλώνουν ότι θα δέχονται τον έλεγχο στο
συνεργείο τους από την αρμόδια Επιτροπή του Συνδέσμου η οποία ορίζεται από το Σύνδεσμο
όποτε η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος.
ι. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου, του διαγωνιζόμενου (φυσικό πρόσωπο) έκδοσης τουλάχιστον
του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης
αναζήτησης από την υπηρεσία ο διαγωνιζόμενος , όταν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο θα
καταθέσει υπεύθυνη δήλωση (όπου θα συμπληρώνονται με λεπτομέρεια όλα τα προσωπικά
στοιχεία και κυρίως ο τόπος γέννησης του) με την οποία θα δίδει εξουσιοδότηση στην υπηρεσία
του διαγωνισμού να αναζητήσει από την αρμόδια Εισαγγελία του τόπου γέννησης του
απόσπασμα του ποινικού του μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας . Σε περίπτωση που ο
διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπός ή έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή , η αναζήτηση του ανωτέρω
αποσπάσματος ποινικού μητρώου γίνεται από το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε
από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 και 9, παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εφόσον το
κρίνει αναγκαίο.

Παράταση της προθεσμίας παράδοσης της εργασίας θα δίδεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου μετά από εισήγηση της υπηρεσίας , σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 7 του Π. 28/80.
Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού , την προμήθεια ΟΛΩΝ των υπηρεσιών που
αφορούν την συντήρηση & επισκευή κατά κατηγορία (ομάδα) της σχετικής δαπάνης. Δεν θα
λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των υπηρεσιών της κάθε
ομάδας.
5) Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι σύμφωνες με
τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Σε
περίπτωση κατά την οποία τα χρησιμοποιούμενα στην επισκευή ή συντήρηση είδη δεν είναι
προέλευσης χωρών της Ε.Ε. θα πρέπει να αναφέρεται η χώρα προέλευσης. Κάθε συμμετέχοντας
στον διαγωνισμό έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις (αμαξοστάσιο) του

συνδέσμου, προκειμένου να σχηματίσει πλήρη και εμπεριστατωμένη εικόνα για τις ανάγκες των
οχημάτων, χαρακτηριστικά κλπ.
6) Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5%
της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται
κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. καθώς και με τον
Ν. 4281/2014.
7) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα με ποινή αποκλεισμού ,μέσα σε καλά
σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία
γράμματα:
α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
β) ο πλήρης τίτλος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου
γ) ο αριθμός της διακήρυξης
δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε) τα στοιχεία του αποστολέα
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.
Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται με ποινή αποκλεισμού :
Α) όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά , η εγγύηση συμμετοχής κ.τ.λ. καθώς και άλλα τεχνικά
στοιχεία των προσφερόμενων υλικών που θα χρησιμοποιούνται κατά τις επισκευές ή τις
συντηρήσεις.
Β) καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Μέσα στον
φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου σε δύο (2)
αντίγραφα. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση
για την παράδοση στον τόπο και με τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη . Απ' έξω
ο φάκελος θα γράφει ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ίδια στοιχεία με εκείνα του φακέλου
των δικαιολογητικών.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπηρεσιών υπογράφεται είτε από
όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόμιμα
θεωρημένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής και τις υπεύθυνες δηλώσεις ,
μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά , εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία
που διενεργεί την προμήθεια των υπηρεσιών και δεν έχει λήξει η ισχύς τους - για όσα
αναγράφεται η διάρκεια ισχύος τους για τα υπόλοιπα εφόσον δεν έχει παρέλθει τρίμηνο από την
έκδοση τους - θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό. Ο συμμετέχων
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την
κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.
8) Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τιμοκατάλογο που θα υποβληθεί από τον
προμηθευτή και θα προσδιορίζονται αναλυτικά κατ’ είδος και τιμή μονάδας οι υπό προμήθεια
υπηρεσίες ανά κατηγορία (ομάδα) σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη της υπηρεσίας.
Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις
και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των συντηρηθέντων – επισκευασθέντων οχημάτων σε
χώρο που θα ορίσει η επιτροπή καλής εκτέλεσης του Συνδέσμου.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής:
α. Τιμή με κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή), χωρίς Φ.Π.Α. .
β. Ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος της υπηρεσίας.
Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. .
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος
βαρύνει το Σύνδεσμο. Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και
αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση για κανένα
λόγο.

9) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στο
Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου (Οδός Αεροδρομίου Τ.Κ. 29100,
Ζάκυνθος ) μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού και έως την ώρα 11:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).
10) Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών κατά σύνολο
ή κατά ομάδα δεν γίνονται δεκτές. Γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο
διαγωνιζόμενο.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
11) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 90 ημερών,
το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
12) Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, δηλαδή
την χαμηλότερη τιμή για την επισκευή στην κάθε κατηγορία (ομάδα) συμμετοχής, για την
ανακήρυξη μειοδοτών, με αντικείμενο την: «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων
& μηχανημάτων του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Έτους 2016». Η
αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Συνδέσμου. Ανάδοχος της
προμήθειας υπηρεσίας, κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για τις
προσφερόμενες υπηρεσίες. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται
κλήρωση μεταξύ τους.
13) Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Επιτροπή
Συντήρησης Οχημάτων.
Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των
επισκευών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε δύο (2) μήνες. Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα
παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των 2 μηνών οφειλόμενη σε κακή ποιότητα εργασιών
και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά πρέπει να
επανορθώνεται το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. Εάν παρέλθει η προθεσμία
επισκευής και ο ανάδοχος δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Σύνδεσμος μπορεί
να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον ανάδοχο
παρακρατώντας το αντίστοιχο ποσό από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
14) Η ανταπόκριση του αναδόχου σε αίτημα της υπηρεσίας για εργασίες επισκευής και
συντήρησης θα είναι άμεση εντός του επόμενου 24ώρου. Η προθεσμία παράδοσης θα ορίζεται
για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία με την υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και
σοβαρότητα αυτής ενώ η παράδοση θα μπορεί να είναι και τμηματική.
15) Η παραλαβή των επισκευασμένων μερών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής
και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Στη συνέχεια θα υπογράφεται το
σχετικό πρωτόκολλο. Οι εργασίες θα είναι αρίστης ποιότητας. Ο Σύνδεσμος διατηρεί το δικαίωμα
να ελέγχει κατά την κρίση του τις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

16) Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται με τις διαδικασίες που διέπουν τη
λειτουργία των ΟΤΑ μετά από κάθε παραλαβή επισκευής από την αρμόδια επιτροπή. Στην
περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα της
επισκευής, θα καταβάλλεται στον ανάδοχο η αξία του εκάστοτε τιμολογίου. Ο Σύνδεσμος
δύναται μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον μειοδότη σε συνεργασία με
την οριζόμενη από το Σύνδεσμο Επίβλεψη, και τη σύνταξή της προσφοράς του μειοδότη για την
επισκευή – συντήρηση, να αποφασίσει να μην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς
να καταβάλει στον μειοδότη την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης
αφού ο μειοδότης παραδώσει στον Σύνδεσμο το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην
οποία το παρέλαβε.
17) Για κάθε μέρα υπέρβασης της τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας παράδοσης ορίζεται
ποινική ρήτρα ( 100 € ) η οποία επιβάλλεται στον ανάδοχο με απόφαση προέδρου μετά από
αιτιολογημένη έκθεση της υπηρεσίας. Ο Σύνδεσμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/80 . Με
την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε.
Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά
από εισήγηση της υπηρεσίας , σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 7 του Π. . 28/80 .
18) Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται
προσωπικά αυτός και μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για αποζημιώσεις για
ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα
μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και
σε έργα του Δημοσίου, των δήμων κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε
ευθύνης του εργοδότη.
19) Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για
τον Σύνδεσμο, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με έγγραφες προσφορές
μετά από νεότερη πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συμμετείχαν στον
προηγούμενο διαγωνισμό.
Επίσης ο Σύνδεσμος διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε
κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι’ αυτόν.
20) Τον μειοδότη βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο, τα έξοδα μεταφοράς και
παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Επίσης θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε
όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα που έγινε ο
διαγωνισμός. Εάν μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη
και κρατήσεις, ή καταργηθούν υπάρχοντες, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέων ή εκπίπτει
αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του αναδόχου. Ο ανάδοχος υπόκειται στις κρατήσεις υπέρ
ΤΑΔΚΥ 2% και φόρο εισοδήματος 8% (άρθρο 55 του Ν.2238/94 όπως ισχύει κάθε φορά)

21) Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί κατά τα νόμιμα και θα αναρτηθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων του Συνδέσμου και σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα.
22) Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις του νόμου 2286/95 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
11389/93, όπως ισχύουν.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 25-02-2016
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων
Θεόδωρος Κάρδαρης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Μυλωνάς Παναγιώτης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την υπ’ αρ. 16/25-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Μυλωνάς Παναγιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ζάκυνθος 25-02-2016
Αριθ. Πρωτ. : 6/25-02-2016

Δ/νση : Οδός Αεροδρομίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 6/2016

Ενέργεια : Συντήρηση &
επισκευή μεταφορικών μέσων &
μηχανημάτων του Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
του Έτους 2016
Προϋπολογισμός: 60.000,00 €
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α. 20.6263.001 / 20.6263.002
/ 20.6264.001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα αφορά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία των
μηχανημάτων έργου, απορριμματοφόρων, φορτηγών και επιβατικών οχημάτων του Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου για το έτος 2016 και μέχρι 31/12/2016.
Τα οχήματα και μηχανήματα τα οποία πιθανόν να τύχουν ανάγκης εργασιών επισκευής και
συντήρησης, αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα. Αναλυτικά στοιχεία αυτών αναφέρονται στον
πίνακα της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Α/
Α

1
2

3
4
5
6

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΕΡΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α΄ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜ
ΧΡΟΝΟΣ
ΟΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΚΔΟΣΗ
ΚΥΚΛΟ
ΚΑΥΣΙΜΟ ΕΙΔΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Σ Α'
ΦΟΡΙΑ
ΑΔΕΙΑΣ
Σ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΚΗΙ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
5187
FIAT-IVECO
2003
Ο
ΑΝΟΙΚΤΟ
KHH
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
4388
IVECO
2009
Ο
Ο
ΦΟΡΤΗΓΟKHI
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ3811
MERCEDES
2011
Ο
ΛΥΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
KHI
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
5181
DAF
2003
Ο
Ο
KHI
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
5182
DAF
2008
Ο
Ο
KHI
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
5188
NISSAN VEHICUL
2003
Ο
Ο

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
285/70/19,5
285/70/19,5
11/22,5
285/70/19,5
285/70/19,5
195/75/16

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34

KHI
9059
KHI
9066
KHI
9068
KHI
9083
KHI
9084
KHI
9085
KHI
9086
KHI
9087
KHI
9886
KHO
3871
KHY
3802
KHY
3806
KHY
3807
KHY
3816
KHY
3817
KHY
3827
ME
41074
ME
41100
ME
5942
ME
72200
ZAE
2564
ΚΗΙ
9065
ΚΗΙ
9067
ΚΗΙ
9069
ΚΗΙ
9074
ΚΗΙ
9077
ΚΗΟ
4282
ΚΗΥ
3842

IVECO-MAGIRUS

2007

IVECO

2008

MITSUBISI

2008

MERCEDES

2013

MERCEDES

2013

MERCEDES

2013

MERCEDES

2013

MERCEDES

2013

IVECO

2008

STAGER

1988

MERCEDES

1993

MERCEDES

1993

MERCEDES
MITSUBISI

1995

MERCEDES

1995

MERCEDES

1997

IVECO

2003

MERCEDES

2013

HYUNDAI
DAIMLERCHRYSLER

2007
2003

IVECO-MAGIRUS

2000

IVECO

2008

IVECO

2008

IVECO

2008

FORD

2010

MERCEDES

2010

MERCEDES

1995

MITSUBISI

ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο

ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο
ΓΕΡΑΝΟΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο
ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΣΑΡΩΘΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡ/ΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
Ο
ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ
4Χ4

13R22,5
245/70/19,5
205/75/16
315/70/22,5
315/70/22,5
315/70/22,5
315/70/22,5
315/80/22,5
285/70/19,5
1200
R20,13/22/5
315/80/22,5
315/80/22,5
315/80/22,5
205/16
315/80/22,5
315/80/22,5
22,5/75/17,5
285/70/19,5
20,5/25
285/70/19,5
315/80/22,5
315/70/22,5
285/70/19,5
22,5/75/16
215/70/15
315/80/22,5
13/22/5
315/80/22,5
205/70/-R15

35
36
37

ΚΥ 5940
ΜΕ
5943
ΜΕ
60963

COMATSU

2001

NEW HOLLAND

2008

VEGA/MERCEDES

2000

38

NISSAN

39

CATERPILLAR
DOPPSTADT DW
3060

40

2013

ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο
ΠΕΤΡΕΛΑΙ
Ο

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΣΑΡΩΘΡΟ
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ
ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΠ.
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ

18/4/2026
12,5/80/18
285/70/19,5
136/45ΜΠ600-9ΠΙΣΩ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ
315/65/22

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β : Κατηγορίες Εργασιών
Α/Α
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
βββ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
γ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
δ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
ε
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ &
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.
3463/06) και του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.».
Συγκεκριμένα θα γίνει με ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη προσφορά για τις εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά και την προμήθεια ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για τη
συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων έργου, απορριμματοφόρων, φορτηγών και
επιβατικών κλπ οχημάτων του Συνδέσμου για το έτος 2016 και μέχρι 31/12/2016.
Όλα τα οχήματα-μηχανήματα του Συνδέσμου είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής και
χρειάζονται το αντίστοιχο και ανάλογο για κάθε περίπτωση ανταλλακτικό, το οποίο θα ταιριάζει
στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος μηχανήματος.
Το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης αφορά τις τιμές (χωρίς ΦΠΑ) των εργασιών
επισκευής-συντήρησης των οχημάτων επί των ενδεικτικών τιμοκαταλόγων των αναδόχων, και
επί της αξίας των ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν, επί του τιμοκαταλόγου της επίσημης
αντιπροσωπείας της κάθε κατασκευάστριας εταιρίας, φωτοαντίγραφο του οποίου θα
προσκομίζεται κάθε φορά μαζί με το τιμολόγιο της προμήθειας.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίζει κάθε φορά μαζί με το τιμολόγιο της προμήθειας
φωτοαντίγραφο της λίστας των γνήσιων εργοστασιακών ανταλλακτικών της επίσημης
αντιπροσωπείας με τιμή τεμαχίου για κάθε ανταλλακτικό που χρησιμοποιήθηκε στην επισκευή.
Λόγω του ότι τα οχήματα του Συνδέσμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι
παράδοσης των ανταλλακτικών να είναι πολύ μικροί από την επόμενη της παραγγελίας των
ανταλλακτικών.
Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά θα παραδίδονται μόνο κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας που
θα προκύπτει μετά από βλάβη ή προληπτική συντήρηση του κάθε οχήματος. Οι ποσότητες δεν
είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων και ο Σύνδεσμος διατηρεί το

δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού αν δεν προκύψουν πραγματικές
ανάγκες σε εργασίες & ανταλλακτικά.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 25-02-2016
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Τεχνικών Έργων
Θεόδωρος Κάρδαρης

Μυλωνάς Παναγιώτης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την υπ’ αρ. 16/25-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Μυλωνάς Παναγιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ζάκυνθος 25-02-2016
Αριθ. Πρωτ. : 6/25-02-2016

Δ/νση : Οδός Αεροδρομίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 6/2016

Ενέργεια : Συντήρηση &
επισκευή μεταφορικών μέσων &
μηχανημάτων του Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
του Έτους 2016
Προϋπολογισμός: 60.000,00 €
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α. 20.6263.001 / 20.6263.002
/ 20.6264.001

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Συγγραφής
Η συγγραφή αυτή αφορά γενικά στην εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής σε
εξωτερικά συνεργεία των οχημάτων (μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου),
υπερκατασκευών τους & ελαστικών, του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου
για το έτος 2016 και μέχρι 31/12/2016, η δαπάνη των οποίων θα βαρύνει το Σύνδεσμο.

Ο Σύνδεσμος με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, μπορεί να παρατείνει την διάρκεια
υλοποίησης της ενέργειας για τρεις (3) μήνες, με τις ίδιες τιμές, για τις ανάγκες που
πιθανόν προκύψουν ή έως ότου πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες για την ανακήρυξη
νέου αναδόχου για το επόμενο έτος.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες Διατάξεις
1) Τις διατάξεις:
α.
της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185/Β).
β. του Ν 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
(ΦΕΚ19/Α).
γ. του N3463/2006 «Nέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
δ. του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη).
ε. Την υπ. Αριθμ. Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β) Σύναψη, εκτέλεση
και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2
(παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95.
στ. Την υπ. Αριθμ. Π1/3306/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β) Εξαίρεση
Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.).
ζ. Οι διατάξεις 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,της παρ 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/08 ,της παρ. 3 άρθρου 37 του Ν. 4320/2015, του ΠΔ 28/80 και της υπ'
αριθ. απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010
τεύχος Β).
η. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων &
πράξεων των κυβερνητικών & διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο
(πρόγραμμα Διαύγεια) & άλλες διατάξεις».

θ. Της ΚΥΑ 111/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) με την οποία ρυθμίζονται
ειδικότερα θέματα λειτουργίας & διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων.
ι. Του Π.Δ 60/2007 ¨Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005¨.
κ. N.2307/Α'/113/1995 - Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
λ. Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α.
μ. Ν.2539/97/τΑ’/244 - Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
2) Την υπ’ αριθ. 16/25-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
ΑΡΘΡΟ 3ο
Εγκύκλιοι Προδιαγραφές
Κατά την εκτέλεση των εργασιών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του
Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούμενης
εργασίας τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αναφέρονται στη τεχνική μελέτη.
1. Εγκ. Υπ. Οικονομικών Σ.2144/192/ΠΟΛ 215/87 και 1118148/936/0015/Εγκ. 3/92
2. Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί
καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας
καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει
Ν.Π.Δ..Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53»
3. Υπ΄αριθ. 6/25-02-2016 μελέτη
ΑΡΘΡΟ 4ο
Συμβατικά Στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία είναι :
α) η Διακήρυξη
β) η Τεχνική Έκθεση
γ) η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ε) η Ενδεικτική Προμέτρηση
στ) ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
η) η Προσφορά του Αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 5ο
Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της εργασίας
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 60.000,00 €, συμπεριλαμβανομένης της
δαπάνης του Φ.Π.Α, η δε πίστωση για το έτος 2016 θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς του
προϋπολογισμού του έτους 2016 του Συνδέσμου.
Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Επιτροπή Συντήρησης
Οχημάτων.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Σύμβαση
Οι ανάδοχοι μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένοι να
προσέλθουν σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των

πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, προς υπογραφή της σύμβασης και
να καταθέσουν την εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Εγγύηση Επισκευών
Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των
επισκευών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε δύο (2) μήνες.
Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των 2 μηνών
οφειλόμενη σε κακή ποιότητα εργασιών και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις
οδηγίες του κατασκευαστή φθορά πρέπει να επανορθώνεται το συντομότερο από της
ειδοποίησης της υπηρεσίας.
Εάν παρέλθει η προθεσμία επισκευής και ο ανάδοχος δεν ενεργήσει για την επισκευή της
βλάβης, τότε ο Σύνδεσμος μπορεί να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την
αξία του τιμολογίου στον ανάδοχο παρακρατώντας το αντίστοιχο ποσό από την εγγύηση καλής
εκτέλεσης.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Χρόνος Ανταπόκρισης - Προθεσμία Παράδοσης
Η ανταπόκριση του αναδόχου σε αίτημα της υπηρεσίας για εργασίες επισκευής και συντήρησης
θα είναι άμεση εντός του επόμενου 24ώρου.
Η προθεσμία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία με την υπηρεσία και
θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής ενώ η παράδοση θα μπορεί να είναι και
τμηματική.
ΑΡΘΡΟ 9 ο
Παραλαβή Εργασιών
Η παραλαβή των επισκευασμένων μερών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και
μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της.
Στη συνέχεια θα υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο.
ΑΡΘΡΟ 9 ο
Ποιότητα Υλικών – Έλεγχος Αυτών
Οι εργασίες θα είναι αρίστης ποιότητας. Ο Σύνδεσμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κατά την
κρίση του τις εγκαταστάσεις του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 10 ο
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται με τις διαδικασίες που διέπουν τη
λειτουργία των ΟΤΑ μετά από κάθε παραλαβή επισκευής από την αρμόδια επιτροπή.
Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα
της επισκευής, θα καταβάλλεται στον ανάδοχο η αξία του εκάστοτε τιμολογίου.
Ο Σύνδεσμος δύναται μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον μειοδότη σε
συνεργασία με την οριζόμενη από το Σύνδεσμο Επίβλεψη, και τη σύνταξή της προσφοράς του
μειοδότη για την επισκευή – συντήρηση, να αποφασίσει να μην προχωρήσει στην αποκατάσταση
αυτής και απλώς να καταβάλει στον μειοδότη την αξία της εργασίας του έως τη φάση της
διάγνωσης της βλάβης αφού ο μειοδότης παραδώσει στον Σύνδεσμο το ελεγμένο μηχανικό
μέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.
ΑΡΘΡΟ 11ο

Παράταση εργασιών - Έκπτωση ανάδοχου
Για κάθε μέρα υπέρβασης της τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας παράδοσης ορίζεται ποινική
ρήτρα ( 100 € ) η οποία επιβάλλεται στον ανάδοχο με απόφαση προέδρου μετά από
αιτιολογημένη έκθεση της υπηρεσίας.
Ο Σύνδεσμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο με όλες τις σχετικές
συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/80 .
Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε.
Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά
από εισήγηση της υπηρεσίας , σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 7 του Π. . 28/80 .
ΑΡΘΡΟ 12 ο
Ατύχημα και Ζημιές
Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά
αυτός και μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για αποζημιώσεις για ζημιές που θα
προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του
μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του
Δημοσίου, των δήμων κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του
εργοδότη.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη και
κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα που έγινε ο διαγωνισμός.
Εάν μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις, ή
καταργηθούν υπάρχοντες, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέων ή εκπίπτει αντίστοιχα από
τους λογαριασμούς του αναδόχου.
Ο ανάδοχος υπόκειται στις κρατήσεις υπερ ΤΑΔΚΥ 2% και φόρο εισοδήματος 8% (άρθρο 55
του Ν.2238/94 όπως ισχύει κάθε φορά)

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 25-02-2016
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Τεχνικών Έργων
Θεόδωρος Κάρδαρης

Μυλωνάς Παναγιώτης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την υπ’ αρ. 16/25-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Μυλωνάς Παναγιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ζάκυνθος 25-02-2016
Αριθ. Πρωτ. : 6/25-02-2016

Δ/νση : Οδός Αεροδρομίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 6/2016

Ενέργεια : Συντήρηση &
επισκευή μεταφορικών μέσων &
μηχανημάτων του Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
του Έτους 2016
Προϋπολογισμός: 60.000,00 €
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α. 20.6263.001 / 20.6263.002
/ 20.6264.001

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1°:
Αντικείμενο
Η παρούσα συγγραφή αφορά στις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης (καθώς &
της αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων) σε εξωτερικά συνεργεία ή στο
συνεργείο του Συνδέσμου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Συνδέσμου - που τυχόν
προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους 2016.
Άρθρο 2°:
Σύνταξη προσφορών
Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν προσφορές για εργασία σε κάποιες ή όλες τις βασικές ομάδες
εργασιών για όλες τις ομάδες οχημάτων – μηχανημάτων.
Επίσης θα καταθέσουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα βεβαιώνει ότι :
1. Διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και
συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν την εκπαίδευση
και εξειδίκευση του προσωπικού τους.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν κάποιοι
από τους παραπάνω όρους ο Σύνδεσμος μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα επισυνάπτεται στην
προσφορά τους, θα δηλώνουν ότι θα δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την αρμόδια
Επιτροπή του Συνδέσμου η οποία ορίζεται από το Σύνδεσμο όποτε η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι
αναγκαίος ο έλεγχος.
Οι μειοδότες δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών,
στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την
επισκευή, στην επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς
σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.

Θα συντάσσεται εφόσον το θεωρεί σκόπιμο η υπηρεσία σε κάθε περίπτωση επισκευής Τεχνική
Έκθεση η οποία θα προσυπογράφεται από τον μειοδότη και την Επιτροπή στην οποία θα
περιγράφονται αναλυτικά :
•

Η αρχική διατύπωση της πιθανής βλάβης έτσι όπως αυτή συνοδεύει το προς επισκευή
μηχανικό μέρος από το Σύνδεσμο.

•

Η ακριβής διάγνωση της βλάβης έτσι όπως αυτή διαπιστώνεται από τον μειοδότη και την
Επιτροπή κατά τον λεπτομερή έλεγχο του μηχανικού μέρους.

•

Οι αιτίες που προκάλεσαν τη βλάβη.

•

Η προτεινόμενη λύση αποκατάστασης της βλάβης με έμφαση στην καλή λειτουργία του
μέρους που έχει την βλάβη, αλλά & στην συνέχεια, του συνόλου του οχήματος.

•

Οι εργασίες που έγιναν έτσι όπως αυτές προβλέπονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του
κατασκευαστή.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των
προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν σε συνεννόηση με την υπηρεσία.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών τους μηχανισμούς
που αυτές φέρουν και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν.
Η διάθεση και κατανομή των προαναφερόμενων ποσών θα γίνει βάσει των πραγματικών
αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν κατά το έτος 2016 και μέχρι 31/12/2016.

Ο Σύνδεσμος με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, μπορεί να παρατείνει την διάρκεια
υλοποίησης της ενέργειας για τρεις (3) μήνες, με τις ίδιες τιμές, για τις ανάγκες που
πιθανόν προκύψουν ή έως ότου πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες για την ανακήρυξη
νέου αναδόχου για το επόμενο έτος.
Στην διάρκεια όπου το όχημα του Συνδέσμου βρίσκεται στον χώρο του μειοδότη, αυτός είναι
κύρια & αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα
του προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτού & ο Σύνδεσμος διατηρεί το δικαίωμά για
αποζημίωση μερική είτε ολική για το ζημιωθέν όχημα.
Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης μελέτης πάψει να
ικανοποιείται από τους μειοδότες εντός του έτους ο Σύνδεσμος δύναται να τον κηρύξει
έκπτωτο.

Άρθρο 3°:
Οχήματα - επισκευές
Τα οχήματα τα οποία πιθανόν να τύχουν της ανάγκης συντήρησης και επισκευής παρουσιάζονται
στον πίνακα 1Α της Τεχνικής Περιγραφής για τον προσδιορισμό του τύπου.
Οχήματα ή υπερκατασκευές που τυχόν αποκτήσει ο Σύνδεσμος κατά τη διάρκεια της σύμβασης
(αγοράσει ή μισθώσει) και είναι παρόμοια με αυτά που συμμετέχουν στο διαγωνισμό (π.χ.
απορριμματοφόρο) ο εκάστοτε μειοδότης είναι υποχρεωμένος να τα επισκευάσει μέσα στα
πλαίσια και τους όρους του διαγωνισμού αυτού.
Οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής, και οι οποίες πιθανόν να
προκύψουν κατά το έτος 2016 και μέχρι 31/12/2016, δίδονται ενδεικτικά ομαδοποιημένες
παρακάτω.
(Οι κυριότερες εργασίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες που τυχόν θα
προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν).
α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Επισκευή και συντήρηση κινητήρα
• Ρεκτιφιέ στροφάλου
• Εφαρμογή κουζινέτων
• Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων
• Πλάνισμα καπακιού
• Πλάνισμα κορμού κινητήρα
• Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων
• Αντικατάσταση χιτωνίων
• Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή
• Αλλαγή οδηγών βαλβίδων
• Αλλαγή εδρών βαλβίδων
• Φλάντζες τσιμούχες
• Ελατήρια
• Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων
• Ρύθμιση βαλβίδων
• Αλλαγή αντλία νερού
• Έλεγχος – επισκευή αντλίας πετρελαίου
• Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού
• Επισκευή υπερσυμπιεστή
• Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου
• Έλεγχος καυσαερίων
• Αποσυναρμολόγηση – συναρμολόγηση
(προσφορά μόνο σε τιμή εργατοώρας με συντελεστή δέκα π.χ. 40€Χ10=400€)

•
•
•

Αλλαγή αντλίας λαδιού
Αλλαγή βολάν μηχανής
Αλλαγή εμβόλων (πιστόνια)
Αλλαγή καδένας μηχανής
Αλλαγή ιμάντων και τεντωτήρων
Αλλαγής πολλαπλής εξάτμισης
Αλλαγή μεσαίου καζανακίου εξάτμισης
Αλλαγή τελικού εξάτμισης
Αλλαγή καταλύτη
Αλλαγή ψυγείου μηχανής
Αλλαγή ψυγείου κλιματιστικού
Αλλαγή ψυγείου καλοριφέρ
Αλλαγή κομπρεσέρ κλιματιστικού
Αλλαγή κολάρου ψυγείου
Αλλαγή αντλίας βενζίνης
Έλεγχος συστήματος ψεκασμού
Αλλαγή αισθητήρα λάμδα
Αλλαγή μπεκ ψεκασμού
Αλλαγή αισθητήρα θερμοκρασίας
Αλλαγή πολλαπλασιαστή
Αλλαγή αισθητήρα υποπίεσης
Αλλαγή μετρητή αέρα
Γενικό σέρβις (περιλαμβάνει αλλαγή ημισυνθετικών λαδιών, φίλτρου βενζίνης, φίλτρου
λαδιού, φίλτρου αέρος, φίλτρου καμπίνας, μπουζιών, έλεγχος υγρών φρένων,
υδραυλικού, υαλοκαθαριστήρων, έλεγχος συσφίξεων, φρένων)
Αλλαγή τουρμπίνας
Αλλαγή μοτέρ ρελαντί
Ευθυγράμμιση οχήματος

2.
•
•
•

Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων
Αλλαγή φουρκέτες
Αλλαγή συγχρόνιζε
Αλλαγή ρουλεμάν

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Αλλαγή γραναζιών
Επισκευή αργό γρήγορο
Φλάντζες τσιμούχες
Πρωτεύων άξονας κομπλέ
Δευτερεύων άξονας κομπλέ
Σταυροί ταχυτήτων
Σταθερά ταχυτήτων
Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων

3.
•
•
•
•
•
•
•

Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη
Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη
Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη
Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν
Ζεύγη φερμουίτ
Επισκευή δίσκου
Επισκευή πλατώ
Αλλαγή φυσούνας

4.
•
•
•
•
•
•

Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)
Αλλαγή αμορτισέρ
Αλλαγή - επισκευή σούστες
Αλλαγή μπρακέτα
Αλλαγή βάσης αμορτισέρ
Αλλαγή κόντρες κλπ.
Αλλαγή ελαστικών κρούσεως

5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης
Έλεγχος δικτύου αέρος
Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας
Αλλαγή φυσούνες τροχών
Αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων
Τορνίρισμα ταμπούρων
Αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ
Λίπανση – αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών – μουαγιέ
Τσιμούχες – δαχτυλίδια
Αλλαγή δίσκων φρένων
Αλλαγή τακάκια φρένων
Αλλαγή μαρκούτσια φρένων

6.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος
Ακραξώνιο
Πείρος (με τάπες πηροδακτυλιών και ρουλεμάν) ακραξωνίου
Αλλαγή γλιστιέρας
Ρουλεμάν μουαγιέ
Τσιμούχες μουαγιέ
Ροδέλες
Ροδέλες μεταλλικές
Γλίστρες – κουζινέτα
Τάπες πηροδακτυλιών
Γρασσαδοράκια
Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας
Επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης
Επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού
Αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως

7.
•
•
•

Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών (μόνο για τα οχήματα που διαθέτουν)
Στρόφαλος
Ρουλεμάν
Ελατήρια κόφλερ , σετ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δακτυλίδια
Μπιέλες
Σετ ελατήρια
Σετ φλάντζες
Σκάστρα κόφλερ
Σετ φλάντζες κόφλερ
Σετ ελατήρια κόφλερ
Βαλβίδα κόφλερ
Χιτώνιο κόφλερ
Φίλτρα

8.
•
•


Επισκευή και συντήρηση διαφορικού
Αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν
Αντικατάσταση μειωτήρων – ημιαξονίων
Φλάντζες τσιμούχες

β. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
9.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων
Γενική επισκευή μίζας
Αλλαγή μίζας
Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό – αυτομάτου
Αλλαγή δυναμό
Έλεγχος και επισκευή φωτισμού
Αλλαγή φαναριών
Αλλαγή συσσωρευτών
Αλλαγή πλακέτας καλοριφέρ
Αλλαγή διακοπτών φώτων
Αλλαγή διακοπτών μίζας
Αλλαγή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
10. Εργασίες φανοποιείου
• Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα
• Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων
• Επισκευή αρθρώσεων θυρών
• Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων
• Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών
• Τσιμούχες στεγανοποίηση
• Αντικατάσταση εμπρόσθιου φτερού (με βαφή)
• Αντικατάσταση οπίσθιου φτερού (με βαφή)
• Αντικατάσταση προφυλακτήρα εμπρός (με βαφή όπου απαιτείται)
• Αντικατάσταση προφυλακτήρα πίσω (με βαφή όπου απαιτείται)
• Αντικατάσταση εξωτερικού καθρέφτη
• Αντικατάσταση κουβουκλίου
δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
11. Εργασίες μηχανουργείου
• Επισκευή και τοποθέτηση μαρκούτσια πίεσης
• Αποξήλωση και τοποθέτηση εξαρτημάτων οχημάτων έργου
• Ηλεκτροσυγκολλήσεις παντός τύπου
• Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών-εργασίες τόρνου
• Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών-εργασίες πρέσας
• Αντικατάσταση νυχιών κουβά φορτωτή
• Αντικατάσταση ακρομάχαιρων γκρέιντερ

ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
12.Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών & σύνδεσής τους με το σασί
• Επισκευή χειριστηρίων υδραυλικού
• Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης
• Επισκευή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης
• Επισκευή μηχανισμού περιστροφής
• Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών
Οι προαναφερόμενες βασικές ομάδες επισκευών δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους
επισκευής η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα όσον αφορά στις υπερκατασκευές των
οχημάτων.

• Αντικατάσταση & Επισκευή ελαστικών
Οι επισκευές ελαστικών θα εκτελούνται σύμφωνα με τους νόμους της τέχνης και της επιστήμης
από ειδικευμένους επαγγελματίες.
Οι εργασίες ελαστικών θα εκτελούνται από τον ανάδοχο «εντός καταστήματος» και
περιλαμβάνουν:
Εξαγωγή τροχού, ξεμοντάρισμα ελαστικού, εκτενή έλεγχο των ζημιών, επιδιόρθωση με την
χρήση των απαραίτητων υλικών & μικρούλικων (μανσόν, μανιτάρι, τυχόν αλλαγή βαλβίδας,
προέκτασης, αεροθαλάμου, φασκιάς, λάστιχο στεγανότητας κλπ), μοντάρισμα ελαστικού,
επανατοποθέτηση τροχού και ζυγοστάθμιση.
Η επισκευή ελαστικού με «μανσόν» ή «μανιτάρι» είναι αξιόπιστη και ασφαλής.
Την συνιστούν όλοι οι επισκευαστές ελαστικών.
Χρησιμοποιώντας «μανσόν» ή «μανιτάρι» σφραγίζουμε την οπή στο πέλμα του ελαστικού
και δεν εισχωρεί υγρασία στα συρμάτινα λινά.
Εάν δεν σφραγίζουμε την οπή στο πέλμα του ελαστικού η διάβρωση θα επιφέρει κώφωση
στο ελαστικό και το στράβωμα αυτού.
Τα ελαστικά πρέπει οπωσδήποτε να επισκευάζονται με «μανσόν» ή «μανιτάρι» .
1. Επισκευάζοντας το ελαστικό με «μανσόν» ή «μανιτάρι» φροντίζουμε την ασφάλεια του
οχήματος και των επιβατών.
2. Απαγορεύεται η χρήση «κορδονιού»
Για τους ανωτέρω λόγους - οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν,
Δήλωση-Τεχνικής Έκθεσης για την μέθοδο και τον τρόπο επισκευής των ελαστικών στο
συνεργείο τους, σε επιβατικά - ημιφορτηγά και φορτηγά οχήματα καθώς και σε μηχ/ματα
έργων.
Η χρέωση εντός καταστήματος περιλαμβάνει:
Την εργασία και τα υλικά – μικρούλικα που χρησιμοποιήθηκαν.
Οι εκτός καταστήματος επισκευές επιβαρύνονται με έξοδα μετάβασης.
Τα έξοδα μετάβασης περιλαμβάνουν την μετακίνηση του κινητού συνεργείου από και προς το
όχημα για την επιδιόρθωση του ελαστικού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ζακύνθου.
Οι επισκευές ελαστικών θα εκτελούνται σταδιακά και σύμφωνα με τις ανάγκες του Συνδέσμου.
Χρόνος παράδοσης άμεσος.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση:
1. Για το χρόνο παράδοσης ο οποίος θα πρέπει να είναι άμεσος.
2. Ότι διαθέτουν κινητό συνεργείο για επισκευές ελαστικών «εκτός καταστήματος» για όλα
τα οχήματα-μηχ/τα του Συνδέσμου.
3. Ότι θα παρέχουν άμεση εξυπηρέτηση σε περίπτωση κλίσης από το Γρ. Κινήσεως.
4. Ότι προσφέρουν καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης τουλάχιστον δέκα (10) δωρεάν
μεταβάσεις για επισκευή ελαστικών «εκτός έδρας» για την εξυπηρέτηση του Συνδέσμου
σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η χρέωση των επισκευών σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνεται

σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή προσφοράς χωρίς να επιβαρυνθεί ο Σύνδεσμος με έξοδα
μετάβασης.
Ενδεικτικά τύποι ελαστικών προς επισκευή αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α : Κατηγορίες
Οχημάτων της τεχνικής περιγραφής
Η ακριβείς ποσότητες δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν διότι ο βασικός λόγος τόσο για την
επισκευή τους όσο και για την αντικατάστασή τους δεν είναι ή φυσική φθορά, αλλά έκτακτα
συμβάντα που προκύπτουν από την συχνή χρήση των μηχανημάτων & των οχημάτων σε
δύσβατους δρόμους.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 25-02-2016
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων
Θεόδωρος Κάρδαρης
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την υπ’ αρ. 16/25-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Μυλωνάς Παναγιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ζάκυνθος 25-02-2016
Αριθ. Πρωτ. : 6/25-02-2016

Δ/νση : Οδός Αεροδρομίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 6/2016

Ενέργεια : Συντήρηση &
επισκευή μεταφορικών μέσων &
μηχανημάτων του Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
του Έτους 2016
Προϋπολογισμός: 60.000,00 €
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α. 20.6263.001 / 20.6263.002
/ 20.6264.001

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Επειδή ο διαγωνισμός αφορά στην πλειονότητα του εργασίες και προμήθειες ανταλλακτικών και
ελαστικών για βλάβες που τυχόν προκύψουν για το έτος 2016, καθίσταται δύσκολος ο
ενδεικτικός προσδιορισμός ποσοτήτων σε ανταλλακτικά & εργασίες διότι: Το κάθε όχημα,
μηχάνημα ή υπερκατασκευή αποτελεί ένα σύνολο από πλειάδα ανταλλακτικών και
μικροεξαρτημάτων που είναι δύσκολο εκ τον προτέρων να εκτιμηθεί τι απ΄όλα αυτά θα
χρειαστεί κατά την διάρκεια του έτους ο Σύνδεσμος. Επομένως τυχόν προβλέψεις δεν μπορούν
να γίνουν από την Υπηρεσία, διότι θα ήταν αβάσιμες.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 25-02-2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων
Θεόδωρος Κάρδαρης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Μυλωνάς Παναγιώτης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την υπ’ αρ. 16/25-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Μυλωνάς Παναγιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ζάκυνθος 25-02-2016
Αριθ. Πρωτ. : 6/25-02-2016

Δ/νση : Οδός Αεροδρομίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 6/2016

Ενέργεια : Συντήρηση &
επισκευή μεταφορικών μέσων &
μηχανημάτων του Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
του Έτους 2016
Προϋπολογισμός: 60.000,00 €
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α. 20.6263.001 / 20.6263.002
/ 20.6264.001

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση εργασιών στα μεταφορικά μέσα – λοιπά
μηχανήματα του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου, έχει ως εξής :

−

Η ενδεικτικά προϋπολογισθείσα δαπάνη συντήρησης και επισκευής μεταφορικών
μέσων ανέρχεται στις 45.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α

−

Η ενδεικτικά προϋπολογισθείσα δαπάνη συντήρησης και
μηχανημάτων ανέρχεται στις 10.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α

−

Η ενδεικτικά προϋπολογισθείσα δαπάνη συντήρησης ελαστικών ανέρχεται στις
5.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α

επισκευής

λοιπών

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 25-02-2016
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Τεχνικών Έργων
Θεόδωρος Κάρδαρης

Μυλωνάς Παναγιώτης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την υπ’ αρ. 16/25-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Μυλωνάς Παναγιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Δ/νση : Οδός Αεροδρομίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 6/2016

Ζάκυνθος 25-02-2016
Αριθ. Πρωτ. : 6/25-02-2016
Ενέργεια : Συντήρηση &
επισκευή μεταφορικών μέσων &
μηχανημάτων του Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
του Έτους 2016
Προϋπολογισμός: 60.000,00 €
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α. 20.6263.001 / 20.6263.002
/ 20.6264.001

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την εκτέλεση εργασιών.
(κατά το σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιμοκαταλόγου
παροχής υπηρεσιών)
Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων
……………………………………………………………………………………..……………
….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………….…………………………
με έδρα τ………………………..………………οδός
…………………………..………………… αριθμ. ……..…..
Τ.Κ.: ……………………………… Τηλ.: ……………………………………………….
Fax: ……………………
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και
των λοιπών στοιχείων, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά
και δηλώνω ότι την αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη.
Αναλαμβάνω να παρέχω εργασίες στο Σύνδεσμο σας, για την συντήρηση – επισκευή των
οχημάτων – μηχ/των ή υπερκατασκευών έως του ποσού των ……………………… ευρώ,
προσφέροντας για όλη την κατηγορία ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%).

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:………………………………………….…….…………………………………. %
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : ………………………………………………………………. %

(Τόπος και ημερομηνία)
…………………, ……… / ……… / 20…
Ο Προσφέρων
(Υπογραφή – σφραγίδα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Δ/νση : Οδός Αεροδρομίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 6/2016

Ζάκυνθος 25-02-2016
Αριθ. Πρωτ. : 6/25-02-2016
Ενέργεια : Συντήρηση &
επισκευή μεταφορικών μέσων &
μηχανημάτων του Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
του Έτους 2016
Προϋπολογισμός: 60.000,00 €
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α. 20.6263.001 / 20.6263.002
/ 20.6264.001

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για επισκευή ελαστικών.
(κατά το σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιμοκαταλόγου
ελαστικών)
Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων
……………………………………………………………………………………..……………
….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………….…………………………
με έδρα τ………………………..………………οδός
…………………………..………………… αριθμ. ……..…..
Τ.Κ.: ……………………………… Τηλ.: ……………………………………………….
Fax: ……………………
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και
των λοιπών στοιχείων, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά
και δηλώνω ότι την αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη.
Αναλαμβάνω να προμηθεύω στο Σύνδεσμο σας, ελαστικά έως του ποσού των……………… ευρώ,
προσφέροντας για όλη την κατηγορία ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%).

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:………………………………………….…….…………………………………. %
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:
……………………………………………... %

(Τόπος και ημερομηνία)
…………………, ……… / ……… / 20…
Ο Προσφέρων
(Υπογραφή – σφραγίδα)

