15PROC003074500 2015-09-22Προμήθεια ανταλλακτικών
για επισκευή των Οχημάτων
του Δήμου Βύρωνα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 21756 / 10 - 9 - 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και με έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί των τιμών του
τιμολογίου προσφοράς, για την προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή των
Οχημάτων του Δήμου Βύρωνα, προυπολογισμού δαπάνης 72.000 ευρώ μαζί με
το ΦΠΑ 23%.
Η προμήθεια αφορά τα απαραίτητα ανταλλακτικά ανά τύπο οχήματος, για την επισκευή
όλων των οχημάτων του Δήμου, από το συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης
Οχημάτων του Δήμου Βύρωνα .
Άρθρο 1ο
Διατάξεις που ισχύουν για την προμήθεια
Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της
προμήθειας ισχύουν :
1. Η με αριθμό 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσ. ’’Περί εκδόσεως του Ενιαίου
Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β’ 185/23-3-93)’’.
2. Ο Ν. 3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας.
3. Ο Ν. 2286/95.
4. Οι οδηγίες 2004/18/ ΕΚ και 2005/51/ΕΚ.
5. Το Π.Δ. 60/07 περί προσαρμογής Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις
ανωτέρω οδηγίες.
6. Η παρούσα διακήρυξη.
Άρθρο 2ο
Συμβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή:
1. Η διακήρυξη
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2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3.
4.
5.
6.

Οικονομική προσφορά (Έκπτωση επί τοις % Τιμολογίου Προσφοράς)
Η Γενική (Γ.Σ.Υ.) και Ειδική (Ε.Σ.Υ.) Συγγραφή Υποχρεώσεων
Οι τεχνικές προδιαγραφές και
Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές) της
προσφοράς του μειοδότη.
Άρθρο 3ο
Προϋπολογισμός της προμήθειας

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά σε 72.000 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό εξόδων στους Κ.Α. 20.6671.0001, Κ.Α. 20.6672.0001 και
Κ.Α. 70.6671.0001 για το έτος 2015.
Άρθρο 4ο
Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισμός
4.1.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015
ημέρα Τετάρτη στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου με ώρα έναρξης
παραλαβής των προσφορών την 11.30 π.μ. και ώρα λήξης, την 12.00
π.μ.

4.2.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την
ανωτέρω προμήθεια από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλ.
210.76.58.360, 210.76.58.247, 213.2008.668, FAX 210-7640582, κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες γραφείου.

4.3.

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών δημοσίων
διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών και εργασιών των
τμημάτων περιβάλλοντος και πρασίνου της δ/σης περιβάλλοντος και
ποιότητας ζωής «παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των
προσφορών» ορίσθηκε με την αρ. 62/2015 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
Άρθρο 5ο
Δεκτοί στο Διαγωνισμό

Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται :
1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
2. Συνεταιρισμοί και
3. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδεικνύουν στην Υπηρεσία που διενεργεί
την προμήθεια τη φερεγγυότητά τους την επαγγελματική αξιοπιστία τους, τη
χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάστασή τους καθώς και τις τεχνικές
δυνατότητές τους.
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Άρθρο 6ο
Φάκελος προσφοράς
6.1.

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί
να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.

6.2.

Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και μόνο γλώσσα
(εκτός ίσως από τα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας).

6.3.

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού μέσα σε
καλά σφραγισμένο φάκελο όπου έξω απ’αυτόν θα αναγράφονται
ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα :
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Βύρωνας Τ.Κ. 16233
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 30 / 9 /2015
Τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό.
6.4.

Εντός του φακέλου αυτού θα περιέχονται όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά συμμετοχής από την διακήρυξη, καθώς και η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής.

6.4.

Σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο θα είναι η οικονομική προσφορά του
διαγωνιζόμενου συμπληρωμένη σε έντυπο της υπηρεσίας ή ακριβές
φωτοαντίγραφο αυτού.
Άρθρο 7ο
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης
και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και αποδέχονται αυτούς πλήρως
και ανεπιφύλακτα.
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2. Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο παράδοσης του υπό
προμήθεια υλικού ετοίμου (πλήρους) και σε κατάσταση απρόσκοπης
λειτουργίας.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα είναι σε θέση να προμηθεύουν το Δήμο με το σύνολο των
ανταλλακτικών που τυχόν θα απαιτηθούν ανά είδος οχήματος ή υπερκατασκευής, για
το οποίο επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά.
4. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανεγνωρισμένης Τράπεζας που
λειτουργεί στην Ελλάδα ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων για ποσό ίσο με το 5% της προϋπολογισθείσης από την
Υπηρεσία δαπάνης της προμήθειας, ως εγγύηση συμμετοχής στο
διαγωνισμό, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 26ο της 11389/93
απόφασης του Υπ. Εσωτερικών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 5ο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)
Άρθρο 8ο
Χρόνος παράδοσης υλικών
8.1.

Η παράδοση των ανταλλακτικών που βρίσκονται διαθέσιμα στις
αποθήκες του προμηθευτή θα είναι άμεση, μέχρι και δυο μέρες από
την παραγγελία, ενώ για τα ανταλλακτικά που δεν υπάρχουν στις
αποθήκες του προμηθευτή και θα πρέπει να εισαχθούν από το
εξωτερικό, η παράδοση ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την
παραγγελία του ανταλλακτικού στον προμηθευτή.

8.2.

Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η
προσφορά θα απορρίπτεται.

8.3.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά
όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
Άρθρο 9ο
Παραλαβή των υλικών

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση
της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με αυτή που καθορίζονται στο
άρθρο 28ο της με αριθ.11389/93 Απόφασης του Υπουργού των Εσωτερικών.
Άρθρο 10ο
Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου - Ποινικές ρήτρες
10.1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του
ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου.
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10.2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής

κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στις προδιαγραφές της παρούσης. Στην
περίπτωση αυτή επιβάλλονται ανάλογα κυρώσεις κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 8ο της Γ.Σ.Υ.

10.3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος
επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και
35 της με αριθμό 11389/93 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών.
Άρθρο 11ο
Χρόνος Εγγύησης υλικών
11.1. Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι το
υλικό που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους
όρους των προδιαγραφών και των χαρακτηριστικών του κατασκευαστή
και των όρων της προσφοράς του, και ότι θα είναι αυτό στο σύνολό του
από υλικό αρίστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγμένο
από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε σχεδίαση, είτε
υλικά κατασκευής αυτού, είτε στην εργασία κατασκευής και ότι αυτό θα
ανταποκρίνεται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την
οποία προορίζεται.
11.2. Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια υλικών καθορίζεται στις
προσφορές των διαγωνιζομένων. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι
μικρότερος από ένα (1) χρόνο και θα αρχίζει από την παραλαβή του
υλικού πλήρους και έτοιμου για λειτουργία.
Επί πλέον με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην
κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προμήθειας, η οποία
ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής αξίας χωρίς το
Φ.Π.Α. 23%, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 26ο της 11389/93 απόφασης
του Υπ. Εσωτερικών και η οποία αντικαθιστά την στο άρθρο 7 της παρούσης
εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Άρθρο 12ο
Τρόπος πληρωμής
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες
σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία
αναθεώρηση υπόκεινται.
Η πληρωμή της αξίας των ανταλλακτικών θα γίνεται με εντάλματα
πληρωμής, που θα εκδίδονται με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία
των ΟΤΑ, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου
δαπάνης και μετά την οριστική παραλαβή των εκάστοτε παραγγελθέντων
ανταλλακτικών.
Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης
είναι το διαθέσιμο από το Δήμο για το σύνολο των ανταλλακτικών που
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δύναται να προμηθευτεί ο Δήμος Βύρωνα κατά το έτος 2015 και το οποίο
ποσό δεν δεσμεύει το Δήμο όσον αφορά στη διάθεσή του.
Η διάθεση και κατανομή του προαναφερόμενου ποσού ανά τύπο οχήματος
και μηχανήματος έργου θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της
υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν κατά το έτος 2015 και μόνο μέχρι
εξάντλησης του.
Επίσης ο Δήμος δεν δεσμεύεται όσον αφορά στην ποσότητα των ελαστικών
τα οποία θα χρειαστεί κατά το έτος 2015.
Άρθρο 13ο
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Οι όροι της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων ορίζονται στην με
αριθμό 1/2015 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας.
Η διάρκεια των συμβάσεων των αναδόχων προμήθειας ανταλλακτικών ανά
τύπο οχήματος με τον Δήμο, ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης έως και 31/12/2015. Στην περίπτωση που δεν έχει ανακηρυχθεί
από το Δήμο νέος μειοδότης μετά την λήξη της Σύμβασης της προμήθειας,
το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να παρατείνει την ισχύ
αυτής για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών μετά την λήξη της Σύμβασης.
Άρθρο 13ο
Λήψη πληροφοριών-Δημοσίευση
13.1. Αντίγραφο της διακήρυξης κατατίθεται στα γραφεία του Δήμου και
ευρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, όπως καθορίζεται στην παρ. 4.2. της παρούσης διακήρυξης.
Επίσης αντίγραφο αυτής θα αναρτηθεί και στο διαδίκτυο στον ιστότοπο
της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (www.diavgeia.gov.gr).
13.2. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί μία φορά και σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 5 της με αρ.11389/93 Απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών ‘’Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών
Ο.Τ.Α.’’.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Προμήθεια ανταλλακτικών
για επισκευή των Οχημάτων
του Δήμου Βύρωνα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.000,00 €
Αρ.Μελ.: 1/2015

ΜΕΛΕΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.000,00 €
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Προμήθεια ανταλλακτικών
για επισκευή των Οχημάτων
του Δήμου Βύρωνα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.000,00 €
Αρ.Μελ.: 1/2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια των απαραίτητων
ανταλλακτικών για την επισκευή όλων των οχημάτων του Δήμου Βύρωνα ,
από το συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου
Βύρωνα.
Η προμήθεια αφορά αναγκαία ανταλλακτικά ανα τύπο οχήματος,
δηλαδή είτε για μεταφορικά μέσα (απορριμματοφόρα, φορτηγά, επιβατικά
κ.λ.π.), είτε για μηχανήματα έργων (φορτωτές, εκσκαφείς, μηχανικά σάρωθρα,
πλυντήρια κάδων κ.λ.π.).
Θα γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν το
σύνολο ή μέρος των προς εκτέλεση προμηθειών, όπως προβλέπεται
από την διακήρυξη του διαγωνισμού και τα συμβατικά τεύχη της.
Ανάδοχος της προμήθειας ανακηρύσσεται εκείνος ο οποίος θα
προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί του
τιμολογίου προσφοράς ανταλλακτικών στις κατηγορίες/υποκατηγορίες στις
οποίες μετέχει.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό
των 58.536,59 € πλέον 13.463,41 € για το Φ.Π.Α. 23%. Το σύνολο της
δαπάνης της προμήθειας είναι 72.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. 23% και θα
βαρύνει τους Κ.Α. 20.6671.0001, Κ.Α. 20.6672.0001 και Κ.Α. 70.6671.0001
πίστωσης, του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Βύρωνα, για το
οικονομικό έτος 2015.
Βύρωνας 2/7/2015
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Προμήθεια ανταλλακτικών
για επισκευή των Οχημάτων
του Δήμου Βύρωνα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.000,00 €
Αρ.Μελ.: 1/2015

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της μελέτης
Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ) αφορά την ανάδειξη
μειοδοτών, για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών ανά τύπο οχήματος, για την
επισκευή όλων των οχημάτων του Δήμου, από το συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης
Οχημάτων του Δήμου Βύρωνα .
Θα γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν το
σύνολο ή μέρος των προς εκτέλεση προμηθειών όπως προβλέπει η
παρούσα διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη της.

Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 2 της Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 3ο
Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία είναι:
α) Η διακήρυξη δημοπρασίας
β)Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
γ) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
δ) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων
ε) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική προδιαγραφή) της προσφοράς.
Άρθρο 4ο
Σύμβαση
Οι ανάδοχοι των
προμηθειών, μετά την κατά νόμο έγκριση των
αποτελεσμάτων αυτής, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν σε ορισμένο τόπο
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και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε ημερών ούτε

μεγαλύτερο των δέκα
ημερών, προς υπογραφή των συμβάσεων και να καταθέσουν, την κατά το
άρθρο 5 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτών.
Άρθρο 5ο
Εγγυήσεις.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε: ποσοστό
πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας, από την
Υπηρεσία δαπάνης του υπό προμήθεια προϊόντος (άρθρο 26 της με αριθμό
11389/93 απόφασης του Υπ.
Εσωτερικών), εφόσον η προσφορά
υποβάλλεται για το σύνολο των προιόντων. Εάν όμως η προσφορά του
προμηθευτή υποβάλλεται για μέρος των υπο προμήθεια προιόντων, τότε η
εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%) επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης του
προσφερόμενου μέρους των προιόντων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ανωτέρω
απόφαση του Υπ. Εσωτερικών.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης , σχετίζεται με την καλή εκτέλεση των
όρων της σύμβασης (χρόνος παράδοσης, υλικά κατασκευής, ποιότητα
ανταλλακτικών, ποιότητα κατασκευής κλπ.).
Άρθρο 6ο
Χρόνος καλής λειτουργίας - Χρόνος Εγγύησης των ανταλλακτικών
Ο προμηθευτής θα εγγυάται για την καλή λειτουργία των
προσφερόμενων ανταλλακτικών, η δε διάρκεια του χρόνου καλής λειτουργίας
αυτών, θα καθορίζεται στην προσφορά του διαγωνιζόμενου, επι ποινή
αποκλεισμού.
Ο χρόνος καλής λειτουργίας (χρόνος εγγύησης ανταλλακτικών), θα
μετράται από της ημερομηνίας της προσωρινής ή της οριστικής παραλαβής,
ο οποίος και θα έχει ελάχιστη αποδεκτή διάρκεια ένα (1) έτος, επι ποινή
αποκλεισμού.
Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των 12
μηνών οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, αστοχία υλικού και σε
κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή
φθορά πρέπει να επανορθώνεται το συντομότερο με την άμεση αλλαγή του
προβληματικού ανταλλακτικού το συντομότερο από της ειδοποίησης της
υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλoνται στον προμηθευτή
οι νόμιμες κυρώσεις.

Άρθρο 7ο
Χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών
Ο χρόνος παράδοσης των ευρέως διαθέσιμων ανταλλακτικών, μετά την
αίτηση παραγγελίας της υπηρεσίας, θα πρέπει να είναι άμεσος και για αυτά
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τα οποία θα πρέπει να παραγγελθούν στο εξωτερικό από τον ανάδοχο, ο
συντομότερα δυνατός.
Η παράδοση των ανταλλακτικών αυτών, θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα με
τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες του Δήμου (με την προϋπόθεση – επί
ποινή αποκλεισμού – η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει αποθήκη των εν
λόγω ανταλλακτικών στην ευρύτερη περιφέρεια της Αθήνας)
Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών , που βρίσκονται διαθέσιμα
στις αποθήκες του προμηθευτή, θα είναι άμεσος (μέχρι δυο μέρες από την
παραγγελία), ενώ για τα ανταλλακτικά που δεν υπάρχουν στις αποθήκες του
προμηθευτή και θα πρέπει να εισαχθούν από το εξωτερικό, η παράδοση
ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την παραγγελία του ανταλλακτικού
στον προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις αυτές (εκτέλεση κατεπείγουσας
προμήθειας από το εξωτερικό), οι προμηθευτές μπορούν να αναφέρουν στην
προσφορά τους διαφορετική έκπτωση επί τοις εκατό (%) στις τιμές του
τιμοκαταλόγου τους.
Άρθρο 8ο
Ποινικές ρήτρες - ΄Έκπτωση του αναδόχου
Ο μειοδότης που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του
ορίσθηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.
Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας
παράδοσης της προμήθειας ανταλλακτικών και ο ανάδοχος δε
συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του μπορεί να κηρυχθεί
έκπτωτος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της 11389/93 Υπ.
Απόφασης.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της
προμήθειας
ανταλλακτικών, κατά περίπτωση ο μειοδότης υπόκειται σε ποινική ρήτρα δύο
τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού προσφοράς για τις δύο πρώτες
εβδομάδες καθυστέρησης και τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της αξίας της
καθυστερούμενης προς παράδοση προμήθειας για την τρίτη και τέταρτη
εβδομάδα καθυστέρησης.
Μετά από καθυστέρηση πέντε εβδομάδων, ο εργοδότης δικαιούται να
ακυρώσει τη σύμβαση της προμήθειας ανταλλακτικών και να εισπράξει την
αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κηρύσσοντας τον προμηθευτή
έκπτωτο.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, επιστρέφεται στον
μειοδότη μετά την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης. Η τελευταία επιστρέφεται μετά την ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των ανταλλακτικών ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Άρθρο 9ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Οι ανάδοχοι της προμήθειας υπόκεινται σε όλους τους νόμιμους
φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του
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διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.
Άρθρο 10ο
Τρόπος πληρωμής
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και
αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και για κανένα λόγο και
σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Η πληρωμή της αξίας των ανταλλακτικών θα γίνεται με εντάλματα
πληρωμής, που θα εκδίδονται με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία
των ΟΤΑ, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου
δαπάνης και μετά την οριστική παραλαβή των εκάστοτε παραγγελθέντων
ανταλλακτικών.
Βύρωνας 2/7/2015
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Προμήθεια ανταλλακτικών
για επισκευή των Οχημάτων
του Δήμου Βύρωνα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.000,00 €
Αρ.Μελ.: 1/2015

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

΄Αρθρο 1ο :
Αντικείμενο της μελέτης
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά την ανάδειξη
μειοδοτών για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών ανά τύπο οχήματος, για
την επισκευή όλων των οχημάτων του Δήμου, από το συνεργείο Επισκευής και
Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Βύρωνα .
Θα γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν το σύνολο ή μέρος
των προς εκτέλεση προμηθειών, όπως προβλέπει η παρούσα διακήρυξη και τα
συμβατικά τεύχη της.
΄Αρθρο 2ο :
Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας των ανταλλακτικών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
:
α) την απόφαση 11389/93 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.), του Υπ.
Εσωτερικών
β) τον Ν. 3463/06 με τίτλο “Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων”
γ) του Ν.2286/1-1-1995 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1.2.95) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
δ) των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική
νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο.
Άρθρο 3ο :
Οχήματα
Τα οχήματα του Δήμου Βύρωνα (μεταφορικά μέσα και μηχανήματα έργων),
τα οποία πιθανόν να τύχουν της ανάγκης προμήθειας ανταλλακτικών για την
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επισκευή τους, είναι τα ακόλουθα :
α/α

Αριθ.
οχημ
ατος

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
17
18
19
20
22
24
25
28
30
34
36
37
38
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Αριθ.
κυκλοφ.
οχήματος
ΚΗΗ 1799
ΚΗΗ 1800
ΚΗΗ 1241
ΚΗΗ 1242
ΜΕ 119092
ΚΗΙ 9551
ΚΗΗ 5160
ΚΗΗ 5161
ΚΗΗ 5162
ΚΗΗ 5163
ΚΗΟ 2877
KHH 5856
KHO 2876
KHO 3031
ΚΗΗ 5164
ΜΕ 119091
ΜΕ 117848
ΜΕ 113898
ΚΗΗ 5185
KHO 3494
KHO 3496
KHO 3495
KHI 5870
ΚΗΗ 1255
ΚΗΗ 1256
ΜΕ 119175
ΚΗΗ 6170
KHY 5561
KHY 5562
KHI 1995
KHI 9574
KHI 1997
KHI 1829
KHI 1830
KHI 3451
IBY 0967
ΚΗΙ 3573
ΚΗΗ 1384
ME 70632
ΚΗΙ 6525
ΚΗΙ 6524
ΚΗΙ6543
ΚΗΙ6544
KHI 6903
KHI 6904
KHI 6946
ME 82547
ME 82084
ME 82548

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Εργοστάσιο
Κατηγορία
κατασκευής
Αριθ. πλαισίου
Αριθ. κινητήρα
οχήματος
(μαρκα – τυπος)
απορ/ρο φυσ. αεριο MERCEDES 1828
WDB9575411V217696
M 906 LAG
απορ/ρο φυσ. αεριο MERCEDES 1828
WDB9575411V217429
M 906 LAG
υδροφόρο
DAF LF 55G18
XLRAE55GFOL350987
GR 210S1/21900330
υδροφόρο
DAF LF 55G18
XLRAE55GFOL347325
GR 210S1/21877784
σάρωθρο
ΗΑΚΟ 1200
143312003662
C 9717
Φορτηγό μτφ container
DAF CF 85.430
XLRAT85XCOE724939
XE315C1
απορ/ρο
MERCEDES 918
WDB9700331L468885
OM904LAV/3
απορ/ρο
MERCEDES 918
WDB9700331L468884
OM904LAV/3
απορ/ρο
MERCEDES 918
WDB9700331L468883
OM904LAV/3
απορ/ρο
MERCEDES 918
WDB9700331L468882
OM904LAV/3
απορ/ρο
MERCEDES 1922
WDB656107-15-961649
441905-10-713833
επιβατικό
SUZUKI SWIFT
TSMNZC72SOO 103 105 K 128
Φορτηγο ανατρ/νο
IVECO 100 E18
ZCFAIAD00020035634
806025V4000607903
Φορτηγο ανατρ/νο
IVECO 150 E18
ZCFAILD0002080100
FIAT8060-25V*080-691099
απορ/ρο
MERCEDES 918
WDB9700331L468886
OM904LAV/3
καλαθ/ρο
NISSAN CABS 35.13 VWASHTF 2481058961
YD25-611329
πλυντήριο κάδων
DAF LF 45.220
0208
10851934
πυροσβεστικό
MAGIRUS
4900094274
6083922
φορτηγό ανατρεπ.
FORD TRANSIT
WFONXXTTFNAS89170 GZFA
σάρωθρο
RAVO 5002
9505003
απορ/ρο
MERCEDES 814
WDB674012IK171792
a35690110407816
απορ/ρο
MERCEDES 1520
WDB677022IK095213
a35699010360133
απορ/ρο
MERCEDES 1520
WDB677022IK185528
a35699010415903
Επιβατηγό
HYUNDAI MATRIX
KMHPMB1CP3UO91388 G4ED
Επιβατηγό Jeep
SUZUKI Jimny 1,3
JSAFJB43V00437836
M13A2215435
φορτηγό VAN
OPEL VIVARO L1H1
WOLF7BLBAV609865
C006585
σάρωθρο
HAKO 2000
148100010783
1317
Φορτηγό Tractor
MERCEDES 2051
WDB9340821L472698
Επιβατηγό
SKODA FABIA
TMBDD46Y644016793
BBZ
Επιβατηγό
SKODA FABIA
TMBDD46Y444025959
BBZ
απορ/ρο
MERCEDES 1523
WDB9700751K549149
OM906LA11/1906
απορ/ρο
MERCEDES 1523
WDB9700751K543959
OM906LA11/1906
απορ/ρο
MERCEDES 1523
WDB9700751K536310
OM906LA11/1906
Φορτηγό pick up
MITSUBISHI L200
MMBONK620YDO53466 4G63
Φορτηγό pick up
MITSUBISHI L200
MMBONK620YDO53467 4G63
Φορτηγό pick up
MITSUBISHI L200
MMBONK6201D068972
4G63
ΔΙΚΥΚΛΟ
YAMAHA
MH34ST001YK081052
4ST
Φορτηγό Tractor
MERCEDES 3335 S
WDB9541611K564266
OM501LA11/2
Φορτηγό Tractor
MERCEDES 3335 S
WDB9541611K564084
OM501LA11/2
καλαθ/ρο
NISSAN ATLEO 165
VMAWDFTK022521417
B660 002185Y
απορ/ρο
MERCEDES 1318
WDB9700651K920708
a90491700384987
απορ/ρο
MERCEDES 1318
WDB9700651K920651
a90491700384971
Φορτηγο ανατρ/νο
DAF LF 45.220
XLRAE45CF0L257898
CE162C21603520
Φορτηγο ανατρ/νο
DAF LF 45.220
XLRAE45CF0L257856
CE162C21602978
φορτηγό VAN
OPEL VIVARO L1H1
WOLF7AAA64V631644
F4RL7
φορτηγό VAN
OPEL VIVARO L1H1
WOLF7AAA64V631842
F4RL7
απορ/ρο
IVECO ML 65C15
ZCFC65A0005489080
SOFIM814043N4300
πλυντήριο κάδων
DAF LF 45.220
XLRAE45CF0L252743
CE162C 21581641
φορτωτής
IR BOBCAT S130
524711385
V2203 3W3051
1104C-44T RG38083U121539L
Εκσκαφέας φορτωτ. JCB 3CXCSM-4T
SLP3CXTS4E0946931
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70 KHI 6535
Φορτηγο ανατρ/νο
PIAGIO
GRECAV SP ZD622T00000000898

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

1

KHI 6536
KHI 6537
KHI 6538
KHI 6539
KHI 6540
KHI 6541
KHI 6542
KHI 6545
KHI 6546
ΚΗΙ 7092
ΚΗΗ 5855
ΚΗΙ 6937
ΚΗΙ 6938
ΚΗΙ 6939
ΚΗΙ 6940
ΚΗΙ 6941
ΚΗΙ 6942
ΚΗΙ 6943
ΚΗΙ 6944
KHH 5209
KHH 5210
KHH 5214
KHH 5215
ΚΗΗ 1384

77

2

ΚΗΗ 6170

78

3

ΚΗΙ 3573

79

80

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Φορτηγο ανατρ/νο
Φορτηγο ανατρ/νο
Φορτηγο ανατρ/νο
Φορτηγο ανατρ/νο
Φορτηγο ανατρ/νο
Φορτηγο ανατρ/νο
Φορτηγο ανατρ/νο
Φορτηγο ανατρ/νο
Φορτηγο ανατρ/νο
λεωφορείο
επιβατικό
Λεωφορείο minibus
Λεωφορείο minibus
Λεωφορείο minibus
Λεωφορείο minibus
Λεωφορείο minibus
Λεωφορείο minibus
Λεωφορείο minibus
Λεωφορείο minibus
Λεωφορείο minibus
Λεωφορείο minibus
Λεωφορείο minibus
Λεωφορείο minibus
Container απορριμ.
ρυμουλκούμενο με
συμπιεστή
Container
ρυμουλκούμενο με
συμπιεστή
Container
ρυμουλκούμενο με
συμπιεστή
Container μεταφορ.
απορριμ. με
συμπιεστή
Container μεταφορ.
απορριμ. με
συμπιεστή

PIAGIO GRECAV SP
PIAGIO GRECAV SP
PIAGIO GRECAV SP
PIAGGIO
PIAGIO GRECAV SP
PIAGGIO
PIAGGIO
PIAGGIO
PIAGGIO
DAIMLER-CRYSLER

SUZUKI SWIFT
MERCEDES SPRINT
MERCEDES SPRINT
MERCEDES SPRINT
MERCEDES SPRINT
MERCEDES SPRINT
MERCEDES SPRINT
MERCEDES SPRINT
MERCEDES SPRINT
MERCEDES SPICA
MERCEDES SPICA
MERCEDES SPICA
MERCEDES SPICA
Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ

ZD622T00000000855
ZD622T00000000845
ZD622T00000000853
ZAPS8500000561574
ZD622T00000000875
ZAPS8500000561554
ZAPS8500000561550
ZAPS8500000562185
ZAPS8500000562144
WDB9036721R380776
TSMNZC72SOO 103 559
WDB 905.613-1R608793
WDB 905.613-1R664714
WDB 905.613-1R665728
WDB 905.613-1R666313
WDB 905.613-1R613452
WDB 905.613-1R577127
WDB 905.613-1R612891
WDB 905.613-1R665727
WDB9 06155 1Ν 455883
WDB9 06155 1Ν 455884
WDB9 06155 1Ν 460509
WDB9 06155 1Ν 460508

HC900783
HC900531
HC900333
HC900398
HC902845
HC900604
HC902795
HC902794
HC 903819
HC903770
611981
K12B

65195530271787
65195530294612
65195530341384
65195530341383

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ

SPIDER AE

SPIDER AE

΄Αρθρο 4ο :
Τεχνικές προδιαγραφές
Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν τον τιμοκατάλογο της εταιρείας τους με τα
ανταλλακτικά τα οποία προσφέρουν στο διαγωνισμό, είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική
μορφή.
Θα αναφέρεται ο αριθμός ανταλλακτικού (PART NUMBER), το εργοστάσιο και η χώρα
κατασκευής των προτεινόμενων ανταλλακτικών.
Επιθυμητό είναι οι διαγωνιζόμενοι να επισυνάψουν στις προσφορές τους κατάλογο prospectus του κατασκευαστή του ανταλλακτικού ή του επίσημου αντιπρόσωπου του στη
χώρα .
Σε κάθε περίπτωση θα προτιμούνται τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προτείνονται από τα
εργοστάσια κατασκευής των αντίστοιχων οχημάτων .
Απορρίπτονται ανταλλακτικά ιμιτασιόν και ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές
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προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχημάτων και των αντίστοιχων μηχανικών
μερών τους κατά περίπτωση.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα αλλά και
καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών.
Άρθρο 5ο :
Σύνταξη προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου Βύρωνα
(Διεύθυνση: Χρυσοστόμου Αρχιεπισκόπου Αθηνών 17 – Βύρωνας) και σε συνεννόηση με το
Γραφείο Κίνησης, να εξετάσουν όλο το τροχαίο υλικό για το οποίο προορίζονται τα υπο
προμήθεια ανταλλακτικά και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις απαιτήσεις του εξοπλισμού
της υπηρεσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους
βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στο
αμαξοστάσιο του Δήμου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών και στα
προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά για
ανταλλακτικά για το σύνολο των οχημάτων του Δήμου.
Δύνανται να καταθέσουν προσφορά για ανταλλακτικά τα οποία απευθύνονται σε
οποιονδήποτε τύπο οχήματος ή υπερκατασκευής.
Αντίστοιχα θα ανακηρυχθούν μειοδότες ανά τύπο οχήματος και τύπου υπερκατασκευής.
Θα προτιμηθούν προμηθευτές οι οποίοι με υπεύθυνη δήλωση θα δύνανται να αναλάβουν την
ευθύνη να είναι σε θέση να προμηθεύουν το Δήμο με το σύνολο των ανταλλακτικών που τυχόν
θα απαιτηθούν ανά είδος οχήματος και υπερκατασκευής.
Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά και οι τιμοκατάλογοι θα ομαδοποιηθούν βάση των τύπων των
οχημάτων και των υπερκατασκευών.
Επί των τιμών του καταλόγου θα προσφερθεί ποσοστιαία έκπτωση.
Προσφορές στις οποίες δεν γίνεται σαφής διαχωρισμός των προσφερόμενων ανταλλακτικών
ανά τύπο οχήματος ή τύπο υπερκατασκευής θα απορρίπτονται.
Επίσης στην περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων δεν είναι ο ίδιος αντιπρόσωπος ή
εισαγωγέας ή δεν διατηρεί πλήρες στοκ ανταλλακτικών, αλλά προμηθεύεται τα ανταλλακτικά
από τρίτες εγχώριες επιχειρήσεις θα πρέπει να συνοδεύει την προσφορά του με δήλωση του
προμηθευτή του με την οποία αναλαμβάνει να τον τροφοδοτεί με τα απαραίτητα ανταλλακτικά
για το τρέχον έτος έτσι ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δήμο.
Στα ανταλλακτικά ανά τύπο οχήματος και υπερκατασκευής θα συμπεριλαμβάνονται και τα
αναλώσιμα, όπως για παράδειγμα:
Τακάκια φρένων για τους τύπους οχημάτων που απαιτούνται.
Δισκόπλακες τροχών για τους τύπους οχημάτων που απαιτούνται.
Βούρτσες κεντρικές και πλαϊνές για τα σάρωθρα ( καθώς και όλα τα αναλώσιμα ανταλλακτικά
τους )
Σωληνάκια υψηλής πίεσης (Μαρκούτσια), σωλήνες διαφόρων τύπων, ελαστικά
παρεμβύσματα κλπ.
Φίλτρα οχημάτων.
Αρθρο 6ο :
Λοιπά στοιχεία
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Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού
και στην περίπτωση κατάθεσης μίας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση
παραμονής μόνο μίας έγκυρης προσφοράς στην διαδικασία των διάφορων
σταδίων του διαγωνισμού.
Γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν το σύνολο ή
μέρος των προς εκτέλεση προμηθειών όπως προβλέπει η παρούσα
διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη της.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους
συναγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει
να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «Πληροφορίες Εμπιστευτικού
Χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση
αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.
O Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για όσα ανταλλακτικά που θα προμηθευτεί, τα
οποία δεν περιέχονται στον ενδεικτικό τιμοκατάλογο του προμηθευτή, να
δεχθεί σαν τιμή την εκάστοτε τιμή των τιμοκαταλόγων των εταιρειών
εισαγωγής ανταλλακτικών, ή την τρέχουσα τιμή στην αγορά για όμοιο υλικό,
θέτοντας στις τιμές αυτές το ποσοστό έκπτωσης (%) της προσφοράς του
μειοδότη προμηθευτή.
Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης είναι το διαθέσιμο
από το Δήμο για το σύνολο των ανταλλακτικών που δύναται να προμηθευτεί ο Δήμος Βύρωνα
κατά το έτος 2015.
Το ποσό δεν δεσμεύει το Δήμο όσον αφορά στη διάθεσή του ανά τύπο οχήματος και
υπερκατασκευής.
Η διάθεση και κατανομή του προαναφερόμενου ποσού ανά τύπο οχήματος και
υπερκατασκευής θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα
εμφανιστούν κατά το έτος 2014 και μόνο μέχρι εξάντλησης του .
Επίσης ο Δήμος δεν δεσμεύεται όσον αφορά στην ποσότητα των ανταλλακτικών τα οποία θα
χρειαστεί κατά το έτος 2015

Βύρωνας 2/7/2015
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Προμήθεια ανταλλακτικών
για επισκευή των Οχημάτων
του Δήμου Βύρωνα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.000,00 €
Αρ.Μελ.: 1/2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το εκτιμώμενο κόστος προμήθειας ανταλλακτικών για κάθε ομάδα
οχημάτων είναι το ακόλουθο:

Ανταλλακτικά για Κατηγορίες Μεταφορικών μέσων

Ποσόν με
ΦΠΑ 23%
(€)

Κ.Α.
Προϋπολ
ογισμού

1. Πλαίσια φορτηγών οχημάτων
(τράκτορες, απορριμματοφόρα, φορτηγά ανατρ/να, υδροφόρα, καλαθοφόρα,
πλυντήρια κάδων)
1.1 MERCEDES (1922 / 2051 / 3335 / 1828 / 918 / 1318 / 1523 / 1520 / 814)

13.000,00

20.6671.0001

3.000,00

20.6671.0001

1.3 IVECO

1.000,00

20.6671.0001

1.4 NISSAN

1.000,00

20.6671.0001

2.1. FORD(Transit)

1.000,00

20.6671.0001

2.2. OPEL(Van)

1.000,00

20.6671.0001

1.000,00

20.6671.0001

2.000,00

20.6671.0001

1.2 DAF

2. Φορτηγά μικρά (Van, ανατρεπομ., φορτηγά pick up)

2.3. MITSUBISHI (L200)
2.4. PIAGGIO
3.Επιβατηγά οχήματα
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3.1 SKODA Fabia

1.000,00
1.000,00

20.6671.0001
20.6671.0001

1.000,00

20.6671.0001

500,00
5.000,00
1.500,00

20.6671.0001
20.6671.0001
20.6671.0001

1.300,00

20.6672..0001

7.3 RAVO

3.300,00

20.6672..0001

8. Φορτωτές - εκσκαφείς
8.1 JCB

3.500,00

20.6672..0001

900,00

20.6672..0001

5.000,00

20.6672..0001

500,00

20.6672..0001

500,00

20.6672..0001

7.000,00

70.6671.0001

2.000,00

20.6671.0001

4.000,00

20.6671.0001

3.3 HΥUNDAΙ (Matrix)
3.4 SUZUKI SWIFT
3.5 SUZUKI Jimny 1.3
4. Δίκυκλα
4.1. YAMAHA
5. Container & Υπερκατασκευές απορριμματοφορων Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ
6. Container SPIDER AE
Ανταλλακτικά για Κατηγορίες Μηχανημάτων έργων
7.Αναρροφητικά Σάρωθρα
7.1 HAKO 1200
7.2 HAKO 2000

8.2 IR BOBCAT
9. Πλυντήρια Κάδων – Υδροφόρα
9.1. Υπερκατασκευή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ
10. Καλαθοφόρα
10.1. Υπερκατασκευή SPIDER
11. Πυροσβεστικά
11.1 MAGIRUS
12. Λεωφορεία (mini bus)
12.1 MERCEDES SPRINTER
12. 2 MERCEDES SPICA URBAN
12. 3 DAIMLER – CRYSLER 313 CDI
13. Ανταλλακτικά σωλήνων(μαρκούτσια)και ρακόρ ειδικής χρήσεως
Aπορριμματοφόρων, φορτηγών Tractor, press containers
φορτηγών ανατρεπόμενων
Φορτηγων μικρών (Van – pick up – ανατρεπόμενα)
Επιβατηγά οχήματα
Μηχανήματα έργου
Δίκυκλο
Λεωφορεία Mini bus
14. Ανταλλακτικά Ηλεκτρικής εγκατάστασης οχημάτων (λαμπες, φαροι,
φαναρια και λοιπά αναλώσιμα)
Aπορριμματοφόρων, φορτηγών Tractor, press containers
φορτηγών ανατρεπόμενων
Φορτηγων μικρών (Van – pick up – ανατρεπόμενα)
Επιβατηγά οχήματα
Μηχανήματα έργου
Δίκυκλο
Λεωφορεία Mini bus
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15. Ανταλλακτικά Συστήματος πέδησης-φρένα και μετάδοσης κίνησης
σύμπλεξης (δίσκος)
Aπορριμματοφόρων, φορτηγών Tractor, press containers
φορτηγών ανατρεπόμενων
Φορτηγων μικρών (Van – pick up – ανατρεπόμενα)
Επιβατηγά οχήματα
Μηχανήματα έργου
Δίκυκλο
Λεωφορεία Mini bus
16. Συσσωρευτές(μπαταρίες) οχημάτων
Aπορριμματοφόρων, φορτηγών Tractor, press containers
φορτηγών ανατρεπόμενων
Φορτηγων μικρών (Van – pick up – ανατρεπόμενα)
Επιβατηγά οχήματα
Μηχανήματα έργου
Δίκυκλο
Λεωφορεία Mini bus
Συνολική Δαπάνη

3.000,00

20.6671.0001

8.000,00

20.6671.0001

72.000,00

Στις κατηγορίες 13, 14, 15, 16 η ανάθεση θα γίνει στο σύνολο των κατηγοριών
και όχι επιμέρους όπως δύναται στις υπόλοιπες κατηγορίες

Βύρωνας 2/7/2015
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Προμήθεια ανταλλακτικών
για επισκευή των Οχημάτων
του Δήμου Βύρωνα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.000,00 €
Αρ.Μελ.: 1/2015

ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο κάτωθι υπογράφων, εκπρόσωπος της επιχείρησης
…………….……………….……………………………………………………………………
……..
με έδρα τ ………………………………….., και δ/νση, οδός……………..………….…
………. αριθ. ……………, Τ.Κ. ………………, Τηλ. ……………………….., Fax.
……………………..
αφού έλαβα γνώση των όρων και των τευχών της παρούσας Διακήρυξης, τους
οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα, υποβάλλω προσφορά για τις
παρακάτω κατηγορίες/υποκατηγορίες πλαισίων οχημάτων, υπερκατασκευών,
μηχανημάτων έργου και ειδικών κατηγοριών όπως αυτές αναφέρονται στο τεύχος της
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. (Σημειώνεται ένα Χ δίπλα στην επιθυμητή
κατηγορία):

Προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών, ανά τύπο οχήματος, για
την επισκευή των οχημάτων του Δήμου, από το συνεργείο του Δήμου
Βύρωνα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ανταλλακτικά για Κατηγορίες Μεταφορικών μέσων

1. Πλαίσια φορτηγών οχημάτων
(τράκτορες, απορριμματοφόρα, φορτηγά ανατρ/να, υδροφόρα, καλαθοφόρα, πλυντήρια
κάδων)
1.1 MERCEDES (1922 / 2051 / 3335 / 1828 / 918 / 1318 / 1523 / 1520 / 814)
1.2 DAF
1.3 IVECO
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1.4 NISSAN
2. Φορτηγά μικρά (Van, ανατρεπομ., φορτηγά pick up)
2.1. FORD(Transit)
2.2. OPEL(Van)
2.3. MITSUBISHI (L200)
2.4. PIAGGIO

3.Επιβατηγά οχήματα
3.1 SKODA Fabia
3.3 HΥUNDAΙ (Matrix)
3.4 SUZUKI SWIFT
3.5 SUZUKI Jimny 1.3

4. Δίκυκλα
4.1. YAMAHA

5. Container & Υπερκατασκευές απορριμματοφορων Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ
6. Container SPIDER AE
Ανταλλακτικά για Κατηγορίες Μηχανημάτων έργων

7.Αναρροφητικά Σάρωθρα
7.3 HAKO 1200
7.4 HAKO 2000
7.3 RAVO

8. Φορτωτές - εκσκαφείς
8.1 JCB
8.2 IR BOBCAT

9. Πλυντήρια Κάδων – Υδροφόρα
9.1. Υπερκατασκευή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ

10. Καλαθοφόρα
10.1. Υπερκατασκευή SPIDER

11. Πυροσβεστικά
11.1

MAGIRUS

12. Λεωφορεία (mini bus)
12.1 MERCEDES SPRINTER
12. 2 MERCEDES SPICA URBAN
12. 3 DAIMLER – CRYSLER 313 CDI

13. Ανταλλακτικά σωλήνων(μαρκούτσια)και ρακόρ ειδικής χρήσεως
Aπορριμματοφόρων, φορτηγών Tractor, press containers
φορτηγών ανατρεπόμενων
Φορτηγων μικρών (Van – pick up – ανατρεπόμενα)
Επιβατηγά οχήματα
Μηχανήματα έργου

15PROC003074500 2015-09-22

Δίκυκλο
Λεωφορεία Mini bus
14. Ανταλλακτικά Ηλεκτρικής εγκατάστασης οχημάτων (λαμπες, φαροι,
φαναρια και λοιπά αναλώσιμα)
Aπορριμματοφόρων, φορτηγών Tractor, press containers
φορτηγών ανατρεπόμενων
Φορτηγων μικρών (Van – pick up – ανατρεπόμενα)
Επιβατηγά οχήματα
Μηχανήματα έργου
Δίκυκλο
Λεωφορεία Mini bus
15. Ανταλλακτικά Σύστηματος πέδησης-φρένα και μετάδοσης κίνησης
σύμπλεξης
Aπορριμματοφόρων, φορτηγών Tractor, press containers
φορτηγών ανατρεπόμενων
Φορτηγων μικρών (Van – pick up – ανατρεπόμενα)
Επιβατηγά οχήματα
Μηχανήματα έργου
Δίκυκλο
Λεωφορεία Mini bus
16. Συσσωρευτές(μπαταρίες) οχημάτων
Aπορριμματοφόρων, φορτηγών Tractor, press containers
φορτηγών ανατρεπόμενων
Φορτηγων μικρών (Van – pick up – ανατρεπόμενα)
Επιβατηγά οχήματα
Μηχανήματα έργου
Δίκυκλο
Λεωφορεία Mini bus
Επί των προσφερόμενων τιμών του τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών προσφέρω
έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις %:
Ολογράφως:
Αριθμητικώς:

………………………………………… (%)
……………. (%)
Τόπος / Ημερομηνία

Ο Προσφέρων

………………………………….,
….…/.……/2015

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

