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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ :
Με την ̟αρούσα ̟ροβλέ̟εται η ∆ιεξαγωγή Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων και έκδοση
δελτίου τεχνικού ελέγχου και κάρτας καυσαερίων σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. Ο ∆ήµος
Ηρακλείου διαθέτει ικανό στόλο οχηµάτων ̟ου α̟αρτίζεται α̟ό φορτηγά,
ηµιφορτηγά, ε̟ιβατικά και δίκυκλα, τα ο̟οία σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. ̟ρέ̟ει να
εφοδιάζονται µε δελτίο τεχνικού ελέγχου.
ΕΙ∆ΙΚΑ:
Τα αντικείµενα της ̟αρα̟άνω εργασίας (ΚΤΕΟ) είναι τα εξής :
•

Φορολογικές υ̟ηρεσίες, δηλαδή οι εκ̟ρόθεσµοι έλεγχοι των οχηµάτων.
CPV: 79220000-2

•

Υ̟ηρεσίες τεχνικού ελέγχου, ̟ου συµ̟εριλαµβάνει το ∆ελτίο τεχνικού ελέγχου.
CPV: 71356100-9

•

Υ̟ηρεσίες ̟ιστο̟οίησης συστήµατος αντιµ̟λοκαρίσµατος τροχών (ABS).
CPV: 79132000-8

•

Υ̟ηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχηµάτων – κάρτα καυσαερίων.
CPV: 71631200-2

Θεωρήθηκε
Ο ∆/ντης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης

Αλεξάκης Στυλιανός
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Συντάχθηκε
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ
ΕΚ∆ΟΣΗΣ
∆.Τ.Ε. ανά
όχηµα (€)

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΩ ΤΩΝ
12 ΤΟΝΩΝ

55

55

10

3.575,00

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΩ ΤΩΝ
3,5 ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12
2.
ΤΟΝΩΝ

9

50

10

540,00

3.

ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕΧΡΙ 3,5
ΤΟΝΩΝ

50

30

10

2.000,00

4.

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

25

30

10

1.000,00

1

45

10

55,00

Α/Α

1.

ΤΙΜΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Κ.Ε.Κ. ανά όχηµα(€)

ΣΥΝΟΛΟ(€)

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

5. ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 10m
6.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΜΗΚΟΥΣ > 10m

2

65

10

150,00

7.

ΣΥΡΜΟΣ (ΕΝΙΑΙΑ
Α∆ΕΙΑ)

6

80

10

540,00

8.

∆ΙΚΥΚΛΑ

87

20

-

1.740,00

10

65

-

650,00

ΣΥΝΟΛΟ

10.250,00

Φ.Π.Α.

2.460,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

12.710,00

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

4.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16.710,00

9 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ABS

Η αναφερόµενη τιµή διαµορφώθηκε µετά α̟ό έρευνα ̟ου έγινε στις τρέχουσες τιµές του
εµ̟ορίου σε αντίστοιχο είδος.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής
Με την ̟αρούσα ̟ροβλέ̟εται η ∆ιεξαγωγή Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων και
έκδοση δελτίου τεχνικού ελέγχου και κάρτας καυσαερίων σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ
( εργασία ).
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις για την εκτέλεση
συµβάσεων ̟αροχής υ̟ηρεσιών, δηλαδή µε ̟ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στην ε̟ίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου, µε συλλογή ̟ροσφορών, βάσει του νόµου
4412.
Ισχύουσες ∆ιατάξεις – Α̟οφάσεις

Α. Τις διατάξεις :
9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
10. Την ̟αρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, ό̟ως αναδιατυ̟ώθηκε µε την
̟αρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
11. Τις διατάξεις της ̟αρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, ό̟ως ̟ροστέθηκε µε
την
̟αρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την
̟ερί̟τωση 38 της
̟αρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010)

Β. Τις α̟οφάσεις :
1. Την 58120/01-06-2016 α̟όφαση ∆ηµάρχου µε την ο̟οία εκχωρεί το δικαίωµα
υ̟ογραφής στους Αντιδηµάρχους
2. Α) Την µε αρίθµ. 125/2017 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε την ο̟οία :
Εγκρίνονται οι ̟ιστώσεις των κωδικών Κ.Α. 10-6323.001, 15-6323.001, 20-6323.001,
30-6323.001, 35-6323.001, 40-6323.001, 45-6323.001, 50-6323.001, 70-6323.002 µε
τίτλο «∆α̟άνες Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων α̟ό το Κ.Τ.Ε.Ο.» του
̟ροϋ̟ολογισµού έτους 2017.
Β) Την µε αρίθµ. 510/2017 α̟όφαση της Οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής µε την ο̟οία
εγκρίνεται η ̟ίστωση του Κ.Α.70-6323.002 µε τίτλο «∆α̟άνες Τεχνικού ελέγχου
οχηµάτων α̟ό το Κ.Τ.Ε.Ο.» του ̟ροϋ̟ολογισµού έτους 2017.
Γ) Εγκρίνεται η εκτέλεσή της µε ̟ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ε̟ίσηµη
ιστοσελίδα του ∆ήµου, µε συλλογή ̟ροσφορών και µε κριτήριο ανάθεσης την ̟λέον
συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά µόνο βάσει τιµής.
Άρθρο 3ο : Τρό̟ος εκτέλεσης της ̟ροµήθειας.

Τρό̟ος εκτέλεσης της υ̟ηρεσίας.
Η ανάθεση εκτέλεσης της υ̟ηρεσίας αυτής θα ̟ραγµατο̟οιηθεί, µετά α̟ό
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συλλογή ̟ροσφορών, µε κριτήριο
κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά
α̟οκλειστικά βάσει της τιµής εφόσον τηρούνται οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές της
µελέτης. Η κατακύρωση του αντικειµένου της ̟αροχής υ̟ηρεσίας στον µειοδότη
θα γίνει µε α̟όφαση ∆ηµάρχου.
Προϋ̟οθέσεις Συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι θα ̟ρέ̟ει να καταθέσουν εντός του φακέλου της ̟ροσφοράς
τους
1)Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 υ̟ογεγραµµένη α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο
της ε̟ιχείρησης ό̟ου να δηλώνεται ότι:
• Είναι ενήµεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.
• Είναι εγγεγραµµένοι σε Ε̟αγγελµατικό Ε̟ιµελητήριο σε σχετικό µε το
αντικείµενο της ̟ροµήθειας κωδικό ε̟αγγέλµατος.
• ∆εν έχουν συµµετάσχει σε εγκληµατική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε α̟άτη,
σε τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες , σε νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας ό̟ως αυτά ορίζονται στις α̟οφάσεις-̟λαίσια
2008/841/∆ΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
,2003/568/∆ΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48),2002/475/∆ΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ,
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η ο̟οία ενσωµατώθηκε στην
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
• ∆εν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
ε̟αγγελµατικής τους δραστηριότητας.

• Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών ̟ροδιαγραφών, της συγγραφής
υ̟οχρεώσεων και του ενδεικτικού ̟ροϋ̟ολογισµό της εργασίας και συµφωνούν
µε αυτούς.
2) Συµ̟ληρωµένο και υ̟ογεγραµµένο α̟ό τον νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο της
ε̟ιχείρησης το ̟αρεχόµενο Έντυ̟ο Οικονοµικής Προσφοράς
Άρθρο 4ο : Σύµβαση

∆ικαιολογητικά ανάθεσης:
Για την α̟όδειξη της µη συνδροµής των λόγων α̟οκλεισµού α̟ό διαδικασίες
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των ̟αρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
καθώς και για την α̟όδειξη της ε̟αγγελµατικής ικανότητας ο ανάδοχος στον
ο̟οίο ̟ρόκειται να ανατεθεί η ̟ροµήθεια, εντός 10 ηµερών α̟ό σχετική
̟ρόσκληση η ο̟οία θα του α̟οσταλεί θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσει τα εξής
δικαιολογητικά:
Α) Α̟όσ̟ασµα Ποινικού Μητρώου ̟ου θα έχει εκδοθεί το ̟ολύ τρεις (3) µήνες
̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών
Υ̟όχρεοι για την κατάθεση
1.Τα φυσικά ̟ρόσω̟α
2.Οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
3.∆ιαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε
4.Στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο,
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Β) Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα
Γ) Πιστο̟οιητικό του οικείου Ε̟αγγελµατικού Ε̟ιµελητηρίου µε το ο̟οίο θα
̟ιστο̟οιείται η εγγραφή τους και το ειδικό ε̟άγγελµά τους, το ο̟οίο αν δεν
συνάδει µε το είδος των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών θα οδηγεί σε α̟οκλεισµό του
συµµετέχοντος, ̟ου θα έχει εκδοθεί το ̟ολύ έξι (6) µήνες ̟ριν α̟ό την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Άρθρο 5ο :
Α) Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Σύµβαση
Μετά την α̟όφαση ανάθεσης της υ̟ηρεσίας, ο ανάδοχος, υ̟οχρεούται να
̟ροσέλθει στο ∆ήµο Ηρακλείου, σε χρονικό διάστηµα (30) τριάντα ηµερών α̟ό
την κοινο̟οίηση σχετικής έγγραφης ειδικής ̟ρόσκλησης, ̟ροσκοµίζοντας, και
την α̟αιτούµενη εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης, ̟ροκειµένου να
υ̟ογράψει τη σχετική σύµβαση.
Άρθρο 6ο
Παράδοση Εργασιών ( Χρόνος, Τό̟ος, Τρό̟ος)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης της υ̟ηρεσίας την ο̟οία θα ̟ροσκοµίσει ο
̟ροµηθευτής στον ο̟οίο έγινε η ανάθεση, ορίζεται σε ̟οσοστό 5% της
συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Η εγγυητική ε̟ιστολή κατατίθεται ̟ρο ή κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης ε̟ιστρέφεται µετά την οριστική ̟οσοτική και ̟οιοτική
̟αραλαβή του αντικειµένου της ̟αροχής υ̟ηρεσίας. Εάν στο ̟ρωτόκολλο
οριστικής ̟αραλαβής αναφέρονται ̟αρατηρήσεις ή υ̟άρχει εκ̟ρόθεσµη
̟αράδοση, η ̟αρα̟άνω ε̟ιστροφή γίνεται µετά την αντιµετώ̟ιση, κατά τα
̟ροβλε̟όµενα, των ̟αρατηρήσεων και του εκ̟ρόθεσµου.
Άρθρο 7ο
∆ιάρκεια σύµβασης ̟αροχής υ̟ηρεσίας
1. Χρόνος Εκτέλεσης της Υ̟ηρεσίας «∆ιεξαγωγή Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων και
έκδοση δελτίου τεχνικού ελέγχου και κάρτας καυσαερίων σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ»
ορίζεται σε (12) δώδεκα µήνες και θα αναφέρεται στην υ̟ογράφουσα σύµβαση.
2. Με αιτιολογηµένη α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα α̟ό εισήγηση της
υ̟ηρεσίας ̟ου ̟αρακολουθεί τη σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µ̟ορεί να
̟αρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα α̟ό σχετικό αίτηµα του αναδόχου ̟ου
υ̟οβάλλεται ̟ριν α̟ό τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες
̟ερι̟τώσεις ̟ου δεν οφείλονται σε υ̟αιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική
διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υ̟οβληθεί εγκαίρως αίτηµα ̟αράτασης ή, αν λήξει η
̟αραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υ̟οβληθούν στην αναθέτουσα αρχή
τα ̟αραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκ̟τωτος.

Άρθρο 8ο
Τρό̟ος - Τό̟ος Παράδοσης.
Η ̟αράδοση του αντικειµένου της ̟αροχής υ̟ηρεσίας θα γίνει στο Αµαξοστάσιο
του ∆ήµου Ηρακλείου / ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. Η ̟αράδοση
του αντικειµένου λόγω της φύσεως της υ̟ηρεσίας θα γίνει τµηµατικά.
Άρθρο 9ο
Ποινικές ρήτρες
1. Αν ο ανάδοχος ̟αραδώσει – εκτελέσει την υ̟ηρεσία «∆ιεξαγωγή Τεχνικού Ελέγχου
Οχηµάτων και έκδοση δελτίου τεχνικού ελέγχου και κάρτας καυσαερίων σύµφωνα µε
τον Κ.Ο.Κ» µε υ̟αιτιότητα του, µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης και µετά τη
λήξη του χρόνου της ̟αράτασης ̟ου χορηγήθηκε είναι δυνατόν να ε̟ιβάλλονται εις
βάρος του ̟οινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
2. Οι ̟οινικές ρήτρες υ̟ολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση ̟ου ̟εριορίζεται σε χρονικό διάστηµα ̟ου δεν υ̟ερβαίνει το 50%
της ̟ροβλε̟όµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης , ε̟ιβάλλεται ̟οινική ρήτρα 2,5%
ε̟ί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υ̟ηρεσιών ̟ου ̟αρασχέθηκαν εκ̟ρόθεσµα
β) για καθυστέρηση ̟ου υ̟ερβαίνει το 50% ε̟ιβάλλεται ̟οινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ
ε̟ί της συµβατικής αξίας της σύµβασης

Άρθρο 10ο
Παραλαβή της Υ̟ηρεσίας
1. Η ̟αραλαβή της Υ̟ηρεσίας θα γίνει α̟ό την ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής ̟ου συγκροτήθηκε
µε την 36 / 2017 α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 5
του άρθρου 221.

2. Κατά τη διαδικασία ̟αραλαβής διενεργείται ο α̟αιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στη σύµβαση, µ̟ορεί δε να καλείται να ̟αραστεί και ο ανάδοχος.
3. Αν η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής κρίνει ότι η εκτέλεση της Υ̟ηρεσίας «∆ιεξαγωγή Τεχνικού
Ελέγχου Οχηµάτων και έκδοση δελτίου τεχνικού ελέγχου και κάρτας καυσαερίων
σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ» δεν αντα̟οκρίνονται ̟λήρως στους όρους της σύµβασης,
συντάσσεται ̟ρωτόκολλο ̟ροσωρινής ̟αραλαβής, ̟ου αναφέρει τις ̟αρεκκλίσεις ̟ου
δια̟ιστώθηκαν α̟ό τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες
̟αρεκκλίσεις ε̟ηρεάζουν το α̟οτέλεσµα της υ̟ηρεσίας ̟ου εκτελέστηκε .
4. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστωθεί ότι δεν ε̟ηρεάζεται το α̟οτέλεσµα της υ̟ηρεσίας
̟ου εκτελέστηκε µε αιτιολογηµένη α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , µ̟ορεί να
εγκριθεί η ̟αραλαβή των εν λόγω υ̟ηρεσιών , µε έκ̟τωση ε̟ί της συµβατικής αξίας, η
ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να είναι ανάλογη ̟ρος τις δια̟ιστωθείσες ̟αρεκκλίσεις. Μετά την
έκδοση της ως άνω α̟όφασης, η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής υ̟οχρεούται να ̟ροβεί στην
οριστική ̟αραλαβή των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών της σύµβασης και να συντάξει σχετικό
̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην α̟όφαση.
5. Το ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής εγκρίνεται α̟ό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε
α̟όφασή του, η ο̟οία κοινο̟οιείται υ̟οχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν ̟αρέλθει
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής του και δεν
ληφθεί σχετική α̟όφαση για την έγκριση ή την α̟όρριψή του, θεωρείται ότι η ̟αραλαβή
έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. 6. Ανεξάρτητα α̟ό την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη
̟αραλαβή και την ̟ληρωµή του αναδόχου, ̟ραγµατο̟οιούνται οι ̟ροβλε̟όµενοι α̟ό
τη σύµβαση έλεγχοι α̟ό ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτείται µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου , στην ο̟οία δεν µ̟ορεί να συµµετέχουν ο ̟ρόεδρος και τα µέλη της
ε̟ιτρο̟ής ̟ου ̟ραγµατο̟οίησε την ̟αραλαβή στον ̟ροβλε̟όµενο α̟ό την σύµβαση
χρόνο. Η ̟αρα̟άνω ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής ̟ροβαίνει σε όλες τις διαδικασίες ̟αραλαβής
̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά ̟ρωτόκολλα. Η εγγυητική
ε̟ιστολή
καλής εκτέλεσης δεν ε̟ιστρέφονται ̟ριν την ολοκλήρωση όλων των
̟ροβλε̟όµενων α̟ό τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών ̟ρωτοκόλλων.
Ο̟οιαδή̟οτε ενέργεια ̟ου έγινε α̟ό την αρχική ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής, δεν λαµβάνεται
υ̟όψη.

Άρθρο 11ο
Α̟όρριψη Υ̟ηρεσίας - Αντικατάσταση
1.Σε ̟ερί̟τωση οριστικής α̟όρριψης ολόκληρης της Υ̟ηρεσίας «∆ιεξαγωγή Τεχνικού
Ελέγχου Οχηµάτων και έκδοση δελτίου τεχνικού ελέγχου και κάρτας καυσαερίων
σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ» ή µέρους αυτής , µε έκ̟τωση ε̟ί της συµβατικής αξίας, µε
α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση της ε̟ιτρο̟ής
̟αραλαβής, µ̟ορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υ̟ηρεσιών και η εκτέλεση άλλων,
̟ου να είναι, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή ̟ροθεσµία ̟ου
ορίζεται α̟ό την α̟όφαση αυτή. Αν η εκτέλεση γίνει µετά τη λήξη της συνολικής
διάρκειας της σύµβασης, η ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται για την εκτέλεση δεν µ̟ορεί να είναι
µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε ανάδοχος των
υ̟ηρεσιών θεωρείται ως εκ̟ρόθεσµος και υ̟όκειται σε ̟οινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το
άρθρο
20της
̟αρούσης
,
λόγω
εκ̟ρόθεσµης
̟αράδοσης.
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει – εκτελέσει τις υ̟ηρεσίες ̟ου α̟ορρίφθηκαν µέσα
στην ̟ροθεσµία ̟ου του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκ̟τωτος και υ̟όκειται
στις ̟ροβλε̟όµενες κυρώσεις

Άρθρο 12ο

Τρό̟ος ̟ληρωµής – α̟αιτούµενα δικαιολογητικά για ̟ληρωµή του αναδόχου.
Η εξόφληση του 100 % της συµβατικής αξίας θα γίνει µετά την οριστική
̟αραλαβή της υ̟ηρεσίας «∆ιεξαγωγή Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων και έκδοση
δελτίου τεχνικού ελέγχου και κάρτας καυσαερίων σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ». Τα
δικαιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται είναι τα εξής:
Α) Πρωτόκολλο οριστικής ̟οσοτικής και ̟οιοτικής ̟αραλαβής ή σε ̟ερί̟τωση
αυτοδίκαιης ̟αραλαβής, α̟οδεικτικό ̟ροσκόµισης του υλικού στην α̟οθήκη,
σύµφωνα µε το άρθρο 208 τουν.4412/2016.
β) Τιµολόγιο του ̟ροµηθευτή
∆) Εξοφλητική α̟όδειξη του ̟ροµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε».
Ε) Πιστο̟οιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας.
Άρθρο 13ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υ̟όκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη,
κρατήσεις ̟ου θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο
Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο.

Θεωρήθηκε
Ο ∆/ντης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης

Αλεξάκης Στυλιανός
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Συντάχθηκε

Ηράκλειο 30 / 05 / 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εργασία:
«∆ιεξαγωγή Τεχνικού Ελέγχου
Οχηµάτων και έκδοση δελτίου
τεχνικού ελέγχου και κάρτας
καυσαερίων σύµφωνα µε τον
Κ.Ο.Κ. »
00-6821.001, 10-6323.001, 15-6323.001,
20-6323.001, 30-6323.001, 35-6323.001,
40-6323.001, 45-6323.001, 50-6323.001,
70-6323.002

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΩ ΤΩΝ
12 ΤΟΝΩΝ

50

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΩ ΤΩΝ
3,5 ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12
2.
ΤΟΝΩΝ

4

3.

ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕΧΡΙ 3,5
ΤΟΝΩΝ

50

4.

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

25

1.

ΤΙΜΗ
ΕΚ∆ΟΣΗΣ
∆.Τ.Ε. ανά
όχηµα

ΤΙΜΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Κ.Ε.Κ. ανά όχηµα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

5. ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 10m

1

6.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΜΗΚΟΥΣ > 10m

2

7.

ΣΥΡΜΟΣ (ΕΝΙΑΙΑ
Α∆ΕΙΑ)

6

8.

∆ΙΚΥΚΛΑ

87

-

10

-

9 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ABS

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

......................, …../…./……..
Θεωρήθηκε
Ο ∆/ντης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης

Αλεξάκης Στυλιανός
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Προσφέρων

