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Σμίνθη, 5 Δεκεμβρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Αριθ. Πρωτ 10787

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΕΡΙΒ.& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ MYKHΣ
διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές ομάδων του τιμολογίου της υπ. αριθμ.
3/2019 τεχνικής μελέτης του τμήματος Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου , σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου 209 του Ν.3463/06 και του άρθρου 117
του Ν.4412/16, για την «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου
Μύκης»
Η επισκευή και συντήρηση των οχημάτων, θα αφορά πάσης φύσης εργασίες
επισκευής, καθώς και αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων με
τα απαραίτητα ανταλλακτικά. Το κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η
χαμηλότερη προσφορά, που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης%
επί των τιμών του ενδεικτικού τιμολογίου της υπ. αριθμ.3/2019 μελέτης. (παρ.1 ,
άρθρου 86 του Ν.4412/2016)
Η συνολική δαπάνη για το σύνολο των εργασιών επισκευής και συντήρησης των
οχημάτων έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των προϋπολογισμού 74.400,00€
(43.400,00€ από τον ΚΑ.30-6264.001 και 31.000,0€ από τον Κ.Α. 106263.001)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και αναλύεται ανά κατηγορία
εργασιών:
Συντήρηση και επισκευή Μηχανημάτων Έργου (Μ/Ε):32.000,0€
Συντήρηση και επισκευή Φορτηγών και Επιβατικών Οχημάτων:20.000,0€
Συντήρηση και Επισκευή

Ηλ/γικών-:8.500,0€

K.A.10-6263.001

2.500,0€

K.A.30-6264.001

6.000,0€

Επισκευή και συντήρηση ελαστικών (Βουλκανιζατέρ):7.900,0€
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K.A.10-6263.001

2.500,00

K.A.30-6264.001

5.400,00

Συντήρηση και Επισκευή αμαξωμάτων :4.000,00€
Συντήρηση και Επισκευή βαφών(βαφείο):2.000,00€
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Μύκης την 17η του μηνός Δεκεμβρίου του
έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (λήξη κατάθεσης προσφορών) από την
αρμόδια επιτροπή.
Οι επισκευές-συντηρήσεις θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με τις κάθε φορά
προκύπτουσες ανάγκες των Οχημάτων- Μηχανημάτων του Δήμου ολόκληρη τη
διάρκεια της σύμβασης σε ποσότητες και είδη-ανταλλακτικά και θα παραδίνονται
στο Γραφείο κίνησης του Δήμου έτοιμα προς λειτουργία και ελεύθερα κάθε βάρους.
Οι ομάδες των διαφόρων κατηγοριών και ειδών αναγράφονται αναλυτικά στον
προϋπολογισμό της μελέτης και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά
πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, με ιδία παρουσία ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο,
που ασκούν το επάγγελμα της περιγραφόμενης προμήθειας και αποδεδειγμένα
λειτουργούν νόμιμα, διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά και την
τεχνογνωσία για την εκτέλεση της υπηρεσίας.
Η επισκευή και η συντήρηση των οχημάτων αφορά την χρονική περίοδο από την
υπογραφή σύμβασης έως την 31-1-2019.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.
4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται..
Πληροφορίες θα δίδονται στα γραφεία του Δήμου Μύκης κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (τηλέφωνο επικοινωνίας 2541352326) .
H πλήρης μελέτη, η αναλυτική και η περιληπτική διακήρυξη, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά,το ΤΕΥΔ, καθώς και το έντυπο προσφοράς, βρίσκονται αναρτημένα
στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου : www.dimosmykis.gr για ελεύθερη άμεση και
πλήρη πρόσβαση.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ
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