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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης που αφορά
το έργο “Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων του Δ. Μυκόνου”
Ο Δήμαρχος Μυκόνου έχοντας υπόψη:
-

-

Την ισχύουσα νομοθεσία περί ανάθεσης και εκτέλεσης υπηρεσιών
Την με αρ. πρωτ. 5389/22-06-2015 μελέτη της Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής
Αυτοκινήτων – Οχημάτων του Δήμου Μυκόνου ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το αντίστοιχο πρωτογενές αίτημα
Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 23.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 206263 προϋπολογισμού έτους 2015 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΟΕ 107/2015 με την οποία εγκρίθηκε η
μελέτη και διατέθηκε η σχετική πίστωση
Την ανάγκη για την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο για κατάθεση προσφοράς με κριτήριο το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί του τιμολογίου προσφοράς εργασιώνανταλλακτικών στις κατηγορίες/υποκατηγορίες στις οποίες μετέχει. για την σύναψη σύμβασης
για την εκτέλεση της υπηρεσίας “ Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων του Δ. Μυκόνου ”
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Περιγραφή Υπηρεσίας – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Η παρούσα υπηρεσία αφορά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης όλων των οχημάτων του
Δήμου Μυκόνου(συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών) , σε εξωτερικά εκτός Δήμου
συνεργεία. Οι εργασίες αφορούν όλες τις απαραίτητες τεχνικά επεμβάσεις για την
αποκατάσταση των βλαβών και τις αναγκαίες συντηρήσεις ανα τύπο οχήματος, δηλαδή είτε
για μεταφορικά μέσα (απορριμματοφόρα, φορτηγά, επιβατικά κ.λ.π.), είτε για μηχανήματα
έργων (φορτωτές, εκσκαφείς, μηχανικά σάρωθρα).

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου Μυκόνου ώστε
να λάβουν άμεση και πλήρη γνώση για την κατάσταση των οχημάτων και των
υπερκατασκευών των οχημάτων του Δήμου, που αναφέρονται στον σχετικό πίνακα του
άρθρου 3 της παρούσας, ώστε οι προσφορές τους να συνταχθούν βάσει των πραγματικών
στοιχείων που κατέγραψαν κατά την επίσκεψή τους. Στην προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού,
θα αναγράφεται ευκρινώς για ποια κατηγορία/υποκατηγορία υποβάλλει προσφορά ο
διαγωνιζόμενος, όπως αυτές αναλύονται στο τεύχος του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν με την προσφορά τους κατά
περίπτωση τα ακόλουθα:
 Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ιδιόκτητο ή εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής με
τον κατάλληλο εξοπλισμό και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την
πραγματοποίηση των εργασιών επισκευής - συντήρησης που επιθυμεί να αναλάβει.
 Tον πλήρη αναλυτικό τιμοκατάλογο των εργασιών επισκευής – συντήρησης
όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω στο παρόν Τεύχος Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων, ο οποίος περιέχεται στο έντυπο τιμολογίου της προσφοράς.

Το εκτιμώμενο κόστος επισκευής-συντήρησης (συμπεριλαμβάνονται και τα ανταλλακτικά
επισκευής), για κάθε ομάδα οχημάτων είναι το ακόλουθο:
Κατηγορίες / Υποκατηγορίες Εργασιων Επισκευής ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
Συντήρησης
Εργασίες επισκευής – συντήρησης για Κατηγορίες Μεταφορικών μέσων
1. Πλαίσια φορτηγών οχημάτων , (τράκτορες,
απορριμματοφόρα, φορτηγά ανατρ/να, υδροφόρα,
13500
καλαθοφόρα, πλυντήρια κάδων)
2. Φορτηγά μικρά
2500
3. Container & Υπερκατασκευές απορριμματοφορων
2500
Εργασίες επισκευής – συντήρησης για Κατηγορίες Μηχανημάτων έργων
4.Αναρροφητικά Σάρωθρα
1000
5. Φορτωτές - εκσκαφείς
2000
6. Πλυντήρια Κάδων
500
7. Καλαθοφόρα
1000
ΣΥΝΟΛΟ 23000

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης από το
Δήμαρχο, μετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τους
ενδιαφερόμενους για την συγκεκριμένη υπηρεσία που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στο Γραφείο
Δημάρχου του Δήμου Μυκόνου, στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (τ.θ. 609), Γιαλός Μύκονος, 84 600, τηλ. 22890-23261 και 23988, μέχρι και την Πέμπτη 16/07/2015 στις 11.00 το
πρωί.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται
στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Εργατοτεχνικού Προσωπικού του Δήμου Μυκόνου, στο
τηλέφωνο: 22890-28410 (κος Χαράλαμπος Μυτιληναίος).
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