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ΕΡΓΑΣΙΑ :

«Πλύσιμο αυτοκινήτων της
Δ/νσης Καθαριότητας »

( Από ΚΑ 20 6277.13 )
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 44.280,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η παρούσα μελέτη εκπονείται για το πλύσιμο αυτοκινήτων της Δ/νσης Καθαριότητας για
τις ανάγκες του Τμήματος Κίνησης Οχημάτων. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην
εργασία πλυσίματος των οχημάτων του Δήμου Πειραιά σε εξωτερικό πλυντήριο οχημάτων με τη
συμφερότερη προσφορά
Άρθρο 2ο
Η παραπάνω εργασία θα έχει διάρκεια ένα χρόνο αρχής γενομένης την επομένη της
υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο και μέχρι εξαντλήσεως των χρημάτων που βρίσκονται
στον σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού
Άρθρο 3ο
Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ.28/80, του Ν.
3463/2006, των σχετικών ερμηνευτικών εγκυκλίων τους και σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά
νομοθεσία, καθώς και τους κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας για την εκτέλεση αυτών των

εργασιών, καθώς και πάσης άλλης νομοθεσίας που ήθελε ισχύσει κατά την διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών του έργου.
Άρθρο 4ο
Τα στοιχεία του διαγωνισμού θα είναι :
1. Το τιμολόγιο της μελέτης.
2. Η συγγραφή υποχρεώσεων.
3. Η τεχνική έκθεση.
4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
Άρθρο 5ο
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν τον χώρο και τα μηχανήματα
για πλύσιμο βαρέων οχημάτων, διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό και πληρούν τις προϋποθέσεις
που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή για την τοποθεσία του πλυντηρίου.
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Άρθρο 6ο
Κατά την επίδοση της προσφοράς του ο διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλλει σε ξεχωριστό
φάκελο τα εξής :
1.
Υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 του υπευθύνου του συνεργείου στην οποία να
δηλώνεται ότι :
•
Διαθέτει τον κατάλληλο χώρο και εξοπλισμό για το πλύσιμο των οχημάτων.
•
Ο ίδιος και οι υπάλληλοι του πλυντηρίου είναι ασφαλισμένα στο Ι.Κ.Α. ή άλλο ασφαλιστικό
οργανισμό.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου-πλυντηρίου οχημάτων
3. Τη έδρα και τη νομική μορφή της επιχείρησης
Άρθρο 7ο
Ο Δήμος Πειραιά σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται με δαπάνες από ατυχήματα στο
εργαζόμενο προσωπικό της επιχείρησης ή σε τρίτους, όπως επίσης και με αποζημιώσεις για ζημιές
που προκαλούνται από το προσωπικό της επιχείρησης.
Άρθρο 8ο
Ο ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα στην πλύση των οχημάτων και ο χρόνος
αναμονής θα είναι ο μικρότερος δυνατός ( άμεση προτεραιότητα στο πλύσιμο των Δημοτικών
οχημάτων)
Άρθρο 9ο
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις
υποχρεώσεις του, να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς και να διακόψει την συνεργασία .
Άρθρο 10ο
Η αξιολόγηση για την ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη
προσφορά μετά από αξιολόγηση από τις υπηρεσίες του Δήμου. Αν δεν αναδειχθεί ανάδοχος
ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη
Άρθρο 11ο
Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού κατατίθενται στο Δήμαρχο ή στην επιτροπή
που διενεργεί τον διαγωνισμό σε διάστημα δύο εργάσιμων ημερών από τη διεξαγωγή του
διαγωνισμού.
Άρθρο 12ο
Τον ανάδοχο βαρύνουν εξ ολοκλήρου τα έξοδα χαρτοσήμανσης των συμφωνητικών καθώς
και κάθε κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα, που θα εμφανιστεί κατά το διάστημα από τη σύνταξη της
παρούσης μελέτης μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, οπότε πρέπει να προσκομισθούν οι
αποδείξεις καταβολής τούτων ως και 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ, 1% υπέρ ΤΥΔΚΥ, 4% υπέρ του Δημοσίου
και λοιπές νόμιμες κρατήσεις.
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Άρθρο 13ο
Μετά την έγκριση της απόφασης για την ανάδειξη του προμηθευτή, αυτός υποχρεούται να
προσέλθει σε χρόνο, όχι λιγότερο των πέντε (5) ημερών ούτε περισσότερο των δέκα (10), για την
υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει εγγυητική επιστολή 5% επί της συμβατικής δαπάνης για
την καλή εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80.
Αν ο προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στη παραπάνω προθεσμία για την υπογραφή της
σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να
κηρυχθεί έκπτωτος.
Άρθρο 14ο
Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με το ανάλογο τιμολόγιο το οποίο
θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα παραστατικά (βεβαίωση εργασίας, δελτίο εργασιών εκτέλεσης
εργασίας, συγκριτικό πίνακα κλπ ) μέχρι εξαντλήσεως του ποσού που αναφέρεται στη μελέτη.
Άρθρο 15ο
Η σχετική πίστωση θα βαρύνει τον ΚΑ 20 6277.13 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
και 2013

Πειραιάς, 28/09/2012
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ΕΡΓΑΣΙΑ : «Πλύσιμο αυτοκινήτων της Δ/νσης
Καθαριότητας »
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 44.280,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στο πλύσιμο των αυτοκινήτων του Δήμου Πειραιά σε εξωτερικό
πλυντήριο οχημάτων. Το πλυντήριο του αναδόχου θα πρέπει να βρίσκεται επί της διαδρομής της
επιστροφής των οχημάτων (απορριμματοφόρων κλπ) από το Σχιστό Κορυδαλλού ή πλησίον αυτής
και σε ακτίνα όχι μεγαλύτερη των 100 m.
Το πλυντήριο θα είναι σύγχρονο και θα πρέπει να πλένει το όχημα άμεσα με τα κατάλληλα προς
τούτο σύγχρονα μηχανήματα.
Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα πλύσης 2 έως 5 οχημάτων ημερησίως
Το πλύσιμο θα είναι γενικό (πάνω-κάτω) και θα καλύπτει όλα τα μέρη του οχήματος(εσωτερικά και
εξωτερικά). Η πλύση θα γίνεται με ζεστό ή κρύο νερό υπό πίεση και όπου χρειάζεται η χρήση
ειδικών εξαρτημάτων πλύσης και ειδικού απορρυπαντικού.
Τα αυτοκίνητα του Δήμου κατατάσσονται ανάλογα με το μέγεθός τους σε

• Μικρά ( έως 8 m3 )
• Μεσαία (από 9 m3 έως 14 m3 )
• Μεγάλα ( πάνω από 15 m3 ) τριαξονικά
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20 6277.13 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
και 2013.
Πειραιάς,
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Για το πλύσιμο των οχημάτων του Δήμου Πειραιά όπως αυτό αναφέρεται στην συγγραφή
υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή ορίζεται το ποσό των 25,00 €, 30,00 € και 35,00 € πλέον
ΦΠΑ ανά κατηγορία οχήματος (μικρά ,μεσαία και μεγάλα ).
Στην τιμή του τιμολογίου συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αφορούν στο πλύσιμο των
οχημάτων καθώς και ο ισχύον εκάστοτε ΦΠΑ.
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(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Έχοντας υπ’ όψη την κατηγοριοποίηση των οχημάτων , μικρά , μεσαία και μεγάλα ,τον
αριθμό των πλυσιμάτων ανά κατηγορία στα 400 καθώς και την τιμή πλυσίματος ανά όχημα και
ανά κατηγορία έχουμε αναλυτικά :
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Μικρά

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΩΝ
400

Τ.Μ (€)
25,00

ΠΟΣΟ (€)
10.000,00

2

Μεσαία

400

30,00

12.000,00

3

Μεγάλα

400

35,00

14.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23 %
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

36.000,00
8.280,00
44.280,00

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20 6277.13 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
και 2013.
Πειραιάς, 28/09/2012
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