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ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης
Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Υπάρχει
εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου
Κοζάνης για το έτος 2017 ΚΑ 35.6264.0001(ΑΑΥ 598)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται
αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 20/2017 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη
Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 2.016,13 € πλέον Φ.Π.Α.483,87 ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού 2.500,00 €.
Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εγγράφως στο
πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 7-4-2017
«ημέρα» Παρασκευή και ώρα 13:ΟΟ
Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:
1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ως προκαταρτική απόδειξη ότι
δεν
υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση για έναν από
τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε)
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
(άρθρο 73 του ν. 4412/2016).

Επισημαίνεται ότι αποκλείονται οι οικονομικοί φορείς όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση είναι μέλος
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές, ββ) περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι: α)
ασκώ επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησα
και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης και της υπ’ αριθ.8/2017 μελέτης και ότι τα είδη που
προσφέρω είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές γ) δεν έχει αποκλειστεί η
συμμετοχή μου σε διαγωνισμού του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο Δήμαρχος
Συνημμένο, στην παρούσα πρόσκληση,
έγγραφο:
Η υπ’ αριθ. υπ’ αριθ.20/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος του
Δήμου Κοζάνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΫΠ.: 2.016,13€ πλέον

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 20 /2017

483,87€ ΦΠΑ
ΣΥΝ: 2.500,00€

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.016,13 € πλέον
ΦΠΑ 24%: 483,87 €
ΣΥΝΟΛΟ: 2.500,00 €
CPV: 50531000-6 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μη
ηλεκτρικών μηχανημάτων)

1.
2.
3.
4.
5.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΟΖΑΝΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΫΠ.: 2.016,13€ πλέον

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 20 /2017

483,87€ ΦΠΑ
ΣΥΝ: 2.500,00€

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η συντήρηση και επισκευή των
μηχανημάτων πρασίνου, κυρίως τρακτέρ και των λοιπών μηχανημάτων του Τμήματος
Πρασίνου και Περιβαλλοντικής Διαχείριση. Ο Δήμος Κοζάνης διαθέτει έντεκα (11)
τρακτέρ και ένα εύρος μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται από το Τμήμα για εργασίες
συντήρησης χώρων πρασίνου (χλοοκοπή). Η παροχή της συγκεκριμένης εργασίας
κρίνεται απαραίτητη λόγω των εξειδικευμένων εργασιών που χρήζει η επισκευή των
μηχανημάτων, η πολυπλοκότητα των εργασιών αλλά και η αδυναμία του εργατοτεχνικού
προσωπικού του Δήμου να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά για την επίλυση
των προβλημάτων που εμφανίζονται στα μηχανήματα. Η διάρκεια της συντήρησης και
επισκευής θα είναι για χρονικό διάσημα 12 μηνών, μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης. Μπορεί όμως να παραταθεί η χρονική της διάρκεια για όσο κρίνει αναγκαίο ή
σκόπιμο ο Δήμος, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του Τμήματος, ή και
μέχρι την διενέργεια του επόμενου διαγωνισμού και πάντως όχι πέρα του τριμήνου.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πλειοψηφία αυτών των μηχανημάτων,
με αναφορά στον κατασκευαστή τους.
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΑΡΚΑ

1

ΤΡΑΚΤΕΡ

HURL PRINCE 435DT

2

ΤΡΑΚΤΕΡ

VICKING

3

ΤΡΑΚΤΕΡ

HUSQVARNA

4

ΤΡΑΚΤΕΡ

CT HUSQVARNA 210XP

5

ΤΡΑΚΤΕΡ

CTH 200 HUSQVARNA

6

ΤΡΑΚΤΕΡ

MASSEY FERGUSON 41-18RD18HP

7

ΤΡΑΚΤΕΡ

CASTLE GARDEN (ΜΕΣΑΙΟ)

8

ΤΡΑΚΤΕΡ

CASTLE GARDEN (ΜΙΚΡΟ)

9

ΤΡΑΚΤΕΡ

MASSEY FERGUSON 48-25RD25HP

10

ΤΡΑΚΤΕΡ

HUSQVARNA

11

ΤΡΑΚΤΕΡ

HUSQVARNA CTX 210XP

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΫΠ.: 2.016,13€ πλέον

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 20 /2017

483,87€ ΦΠΑ
ΣΥΝ: 2.500,00€

Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα :
- στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016, τ. Α’) Συμβάσεις έργων, προμηθειών και
Υπηρεσιών

(προσαρμογή

στις

Οδηγίες

2014/24/ΕΕ

και

2014/25/ΕΕ),

όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.
- στον Ν. 3463/06 Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
- στο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/07.06.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 € δηλαδή 2.016,13€
πλέον 483,87€ για Φ.Π.Α. 24%. Η χρηματοδότηση θα γίνει εξ ολοκλήρου από ιδίους
πόρους και υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Κοζάνης
με ΚΑ 35.6264.0001 έτους 2017.

Κοζάνη, 31/01/2017

Κοζάνη, 31/01/2017

Κοζάνη, 31/01/2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜSc

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΫΠ.: 2.016,13€ πλέον

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 20 /2017

483,87€ ΦΠΑ
ΣΥΝ: 2.500,00€
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των
2.500,00€ με ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμού του Δήμου του
οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ 35.6264.0001. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να
αξιοποιήσει το σύνολο των παρεχόμενων από τη σύμβαση υπηρεσιών.

Α/Α

1

Είδος Εργασίας

Α.Τ.

Μονάδα
μέτρησης

Συντήρηση και επισκευή
μηχανημάτων πρασίνου
και λοιπών μηχανημάτων

1

Τεμ.

Κοζάνη, 31/01/2017

Τιμή
μονάδος
(€)
Κατ’
αποκοπή

Ποσότητα

Δαπάνη
(€)

2.016,13

2.016,13

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.016,13

ΦΠΑ 24 %

483,87

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2.500,00

Κοζάνη, 31/01/2017

Κοζάνη, 31/01/2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜSc

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΫΠ.: 2.016,13€ πλέον

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 20 /2017

483,87€ ΦΠΑ
ΣΥΝ: 2.500,00€

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Α.Τ 1:
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου και λοιπών μηχανημάτων
Στην Τιμή Περιλαμβάνεται η συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων (τρακτέρ
χλοοκοπής) και ένα εύρος μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται από το Τμήμα
Πρασίνου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου
(χλοοκοπή). Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες επισκευής και συντήρησης
οποιαδήποτε βλάβης των μηχανημάτων, η προμήθεια και τοποθέτηση των
μικροανταλλακτιών και η παράδοση του μηχανήματος έτοιμου και κατάλληλου προς
χρήση. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη του απαιτούμενου
εξειδικευμένου προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων.
Τιμή μονάδος: (Αριθμητικά): 2.016,13 €
(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες δέκα έξι ευρώ και δεκατρία λεπτά

Κοζάνη, 31/01/2017

Κοζάνη, 31/01/2016

Κοζάνη, 31/01/2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜSc

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αφού έλαβα γνώση του αντικειμένου της εργασίας, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης
της εργασίας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι
πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της εργασίας επί
των τιμών της μελέτης, σύμφωνα με το ν.4412/16:
Ολογράφως:…………………………………………………………….
……………………………………………………………..
Αριθμητικώς:……………………………………………………………..

………………………….
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο Προσφέρων
(σφραγίδα - υπογραφή)
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5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1: Διατάξεις
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’)
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/ 08.06.2006 τ.Α΄)
και ιδιαίτερα του άρθρου 209 του Ν. 3463/’06.
3. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας με τη σειρά που ισχύουν, πέραν της Σύμβασης που
θα υπογραφεί και θα υπερισχύει όλων θα είναι:
1. Διακήρυξη δημοπρασίας
2. Προϋπολογισμός προσφοράς
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Τεχνική έκθεση – προδιαγραφές
Άρθρο 3: Εργασία
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στις εργασίες συντήρησης και
επισκευής των μηχανημάτων πρασίνου, κυρίως τρακτέρ και των λοιπών μηχανημάτων
του Τμήματος Πρασίνου και Περιβαλλοντικής Διαχείριση. Ο Δήμος Κοζάνης διαθέτει
έντεκα (11) τρακτέρ και ένα εύρος μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται από το Τμήμα
για εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου (χλοοκοπή). Η παροχή της συγκεκριμένης
εργασίας κρίνεται απαραίτητη λόγω των εξειδικευμένων εργασιών που χρήζει η
επισκευή των μηχανημάτων, η πολυπλοκότητα των εργασιών αλλά και η αδυναμία του
εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά για
την επίλυση των προβλημάτων που εμφανίζονται στα μηχανήματα.
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Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (2.016,13 € + 483,16 € Φ.Π.Α. 24%).
Άρθρο 4: Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής (σε περίπτωση διαγωνισμού: Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς
και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16)
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το
ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ,
του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16)
Εγγύηση συμμετοχής σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης δεν απαιτείται εκτός αν άλλως
αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16)
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το
ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16)
Εγγύηση καλής λειτουργίας:

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους

προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των
ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των
έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. (άρθρο 72
παρ.2 του Ν.4412/16)
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, επιστρέφεται στον προμηθευτή
μετά την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την
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οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
(άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16).
Επιστροφή Εγγυήσεων:
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η

εγγύηση

συμμετοχής

επιστρέφεται

στους

λοιπούς

προσφέροντες

μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης
επί

ασκηθείσας

προσφυγής

κατά

της

απόφασης

κατακύρωσης

και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση
απόφασης επ’ αυτών και
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα
με το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται. (άρθρο 72 παρ.1α
του Ν.4412/16)
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. (άρθρο
72 παρ.1β του Ν.4412/16)
Άρθρο 5: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
H παροχή της εργασίας, αφορά στα μηχανήματα του Τμήματος Πρασίνου και
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και θα παρέχεται από τον Ανάδοχο σε εξειδικευμένο
συνεργείο. Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) μήνες.
Άρθρο 6: Παραλαβή εργασιών
Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από
επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου
221. (άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/16)
Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωμής
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται τμηματικά, με την έκδοση του τιμολογίου του
Αναδόχου και σύμφωνα με τα απαραίτητα παραστατικά.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του
ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας
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πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή
ποσό.
Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωμή του τιµήµατος απαιτούνται κατ’
ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωμή ή του
συνόλου του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα µε το άρθρο 219, ν4412/16.
β) Τιµολόγιο του αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.5 του
Ν.4412/16)
Άρθρο 8: Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του Φ.Π.Α.,
με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.

Άρθρο 9: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον, μέρους ή του όλου του
αντικειμένου της συμβάσεως.

Άρθρο 10: Επίλυση διαφορών
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις
διατάξεις του άρθρου 273 παρ.1 και 2 του Ν.3463/2006.

Άρθρο 11: Διοικητικές προσφυγές
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα
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σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση
της σχετικής απόφασης.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή. (άρθρο 205 Ν.4412/16)

Κοζάνη, 31/01/2017

Κοζάνη, 31/01/2017

Κοζάνη, 31/01/2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜSc

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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