Ηράκλειο, 30 / 7 /2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εργασία:
«Διεξαγωγή
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, 206323.001, 30-6323.001, 35-6323.001, 40-6323.001,
45-6323.001, 50-6323.001, 70-6323.002
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ :
Με την παρούσα προβλέπεται η Διεξαγωγή Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και έκδοση
δελτίου τεχνικού ελέγχου και κάρτας καυσαερίων σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Ο Δήμος
Ηρακλείου διαθέτει ικανό στόλο οχημάτων που απαρτίζεται από φορτηγά,
ημιφορτηγά, επιβατικά και δίκυκλα, τα οποία σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. πρέπει να
εφοδιάζονται με δελτίο τεχνικού ελέγχου.
ΕΙΔΙΚΑ:
Τα αντικείμενα της παραπάνω εργασίας (ΚΤΕΟ) είναι τα εξής :


Φορολογικές υπηρεσίες, δηλαδή οι εκπρόθεσμοι έλεγχοι των οχημάτων.
CPV: 79220000-2



Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου, που συμπεριλαμβάνει το Δελτίο τεχνικού ελέγχου.
CPV: 71356100-9



Υπηρεσίες πιστοποίησης συστήματος αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS).
CPV: 79132000-8



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

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης

Αλεξάκης Στυλιανός
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Συντάχθηκε
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ
ΕΚΔΟΣΗΣ
Δ.Τ.Ε. ανά
όχημα (€)

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΩ ΤΩΝ
12 ΤΟΝΩΝ

62

55

10

4.030,00

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

12

50

10

720,00

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 ΕΚΔΟΣΗΣ
Κ.Ε.Κ. ανά όχημα(€)

ΣΥΝΟΛΟ(€)

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

5. ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 10m
6.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΜΗΚΟΥΣ > 10m

2

65

10

150,00

7.

ΣΥΡΜΟΣ (ΕΝΙΑΙΑ
ΑΔΕΙΑ)

6

80

10

540,00

8.

ΔΙΚΥΚΛΑ

51

20

-

1.020,00

10

65

-

650,00

ΣΥΝΟΛΟ

10.165,00

Φ.Π.Α.

2.439,60

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

12.604,60

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

4.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16.604,60

9 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ABS

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έγινε στις τρέχουσες τιμές του
εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής
Με την παρούσα προβλέπεται η Διεξαγωγή Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και
έκδοση δελτίου τεχνικού ελέγχου και κάρτας καυσαερίων σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, δηλαδή με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, με συλλογή προσφορών, βάσει του νόμου
4412.
Ισχύουσες Διατάξεις – Αποφάσεις
Α. 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την
παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με
την
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την
περίπτωση 38 της
παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010)

Β. Τις αποφάσεις :
1. Την 58120/01-06-2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα

υπογραφής στους Αντιδημάρχους
2. Α) Τις με αρίθμ. 38/2018 & 200/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις
οποίες :
Εγκρίνονται οι πιστώσεις των κωδικών Κ.Α. 00-6821.001, 10-6323.001, 15-6323.001, 206323.001, 30-6323.001, 35-6323.001, 40-6323.001, 45-6323.001, 50-6323.001, 70-6323.002
με τίτλο «Δαπάνες Τεχνικού ελέγχου οχημάτων από το Κ.Τ.Ε.Ο.» του προϋπολογισμού
έτους 2018» & «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης».
Β) Εγκρίνεται η εκτέλεσή της με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην επίσημη
ιστοσελίδα του Δήμου, με συλλογή προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Άρθρο 3ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.

Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας.
Η ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί, μετά από
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής, εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης. Η κατακύρωση του αντικειμένου της παροχής υπηρεσίας στον μειοδότη
θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς
τους :
1)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο
της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:
• Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.
• Είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το
αντικείμενο της προμήθειας κωδικό επαγγέλματος.
• Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη,
σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια
2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (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 οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
• Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
• Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής
υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της εργασίας και συμφωνούν
με αυτούς.
2) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της
επιχείρησης το παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Άρθρο 4ο : Σύμβαση

Δικαιολογητικά ανάθεσης:
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
καθώς και για την απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας ο ανάδοχος στον
οποίο πρόκειται να ανατεθεί η προμήθεια, εντός 10 ημερών από σχετική
πρόσκληση η οποία θα του αποσταλεί θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής
δικαιολογητικά:
Α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες
πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών
Υπόχρεοι για την κατάθεση
1.Τα φυσικά πρόσωπα
2.Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
3.Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε
4.Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα
Γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν
συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του
συμμετέχοντος, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Άρθρο 5ο :
Α) Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Σύμβαση
Μετά την απόφαση ανάθεσης της υπηρεσίας, ο ανάδοχος, υποχρεούται να
προσέλθει στο Δήμο Ηρακλείου, σε χρονικό διάστημα (15) δεκαπέντε ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και
την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, προκειμένου να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Άρθρο 6ο
Παράδοση Εργασιών ( Χρόνος, Τόπος, Τρόπος)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας την οποία θα προσκομίσει ο
προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανάθεση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της
συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της παροχής υπηρεσίας. Εάν στο πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η παραπάνω επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

Άρθρο 7ο
Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας
1. Χρόνος Εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Διεξαγωγή 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 υπογράφουσα σύμβαση.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της
υπηρεσίας που παρακολουθεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να
παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική
διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή
τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 8ο
Τρόπος - Τόπος Παράδοσης.
Η παράδοση του αντικειμένου της παροχής υπηρεσίας θα γίνει στο Αμαξοστάσιο
του Δήμου Ηρακλείου / Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. Η παράδοση
του αντικειμένου λόγω της φύσεως της υπηρεσίας θα γίνει τμηματικά.
Άρθρο 9ο
Ποινικές ρήτρες
1. Αν ο ανάδοχος παραδώσει – εκτελέσει την υπηρεσία «Διεξαγωγή Τεχνικού Ελέγχου
Οχημάτων και έκδοση δελτίου τεχνικού ελέγχου και κάρτας καυσαερίων σύμφωνα με
τον Κ.Ο.Κ» με υπαιτιότητα του, μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μετά τη
λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50%
της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης , επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5%
επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ
επί της συμβατικής αξίας της σύμβασης

Άρθρο 10ο
Παραλαβή της Υπηρεσίας
1. Η παραλαβή της Υπηρεσίας θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής που συγκροτήθηκε
με την 13 / 2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , σύμφωνα με την παράγραφο 5
του άρθρου 221.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι η εκτέλεση της Υπηρεσίας «Διεξαγωγή Τεχνικού
Ελέγχου Οχημάτων και έκδοση δελτίου τεχνικού ελέγχου και κάρτας καυσαερίων
σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ» δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης,
συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν το αποτέλεσμα της υπηρεσίας που εκτελέστηκε .

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται το αποτέλεσμα της υπηρεσίας
που εκτελέστηκε με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , μπορεί να
εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω υπηρεσιών , με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την
έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν
ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή
έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. 6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη
παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από
τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου , στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής
που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική
επιστολή
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται
υπόψη.

Άρθρο 11ο
Απόρριψη Υπηρεσίας - Αντικατάσταση
1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης της Υπηρεσίας «Διεξαγωγή Τεχνικού
Ελέγχου Οχημάτων και έκδοση δελτίου τεχνικού ελέγχου και κάρτας καυσαερίων
σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ» ή μέρους αυτής , με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής
παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών και η εκτέλεση άλλων,
που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η εκτέλεση γίνει μετά τη λήξη της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την εκτέλεση δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος των
υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο
20της
παρούσης
,
λόγω
εκπρόθεσμης
παράδοσης.
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει – εκτελέσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα
στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις
Άρθρο 12ο

Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου.
Η εξόφληση του 100 % της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική
παραλαβή της υπηρεσίας «Διεξαγωγή Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και έκδοση
δελτίου τεχνικού ελέγχου και κάρτας καυσαερίων σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ». Τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση
αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη,
σύμφωνα με το άρθρο 208 τουν.4412/2016.
β) Τιμολόγιο του προμηθευτή
Δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε».
Ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Άρθρο 13ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη,
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο
Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης

Αλεξάκης Στυλιανός
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Συντάχθηκε

Ηράκλειο 30 / 07 / 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εργασία:
«Διεξαγωγή 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

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΩ ΤΩΝ
12 ΤΟΝΩΝ

62

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

12

3.

ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕΧΡΙ 3,5
ΤΟΝΩΝ

50

4.

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

25

1.

ΤΙΜΗ
ΕΚΔΟΣΗΣ
Δ.Τ.Ε. ανά
όχημα

ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Κ.Ε.Κ. ανά όχημα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

5. ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 10m

1

6.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΜΗΚΟΥΣ > 10m

2

7.

ΣΥΡΜΟΣ (ΕΝΙΑΙΑ
ΑΔΕΙΑ)

6

8.

ΔΙΚΥΚΛΑ

51

-

10

-

9 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ABS

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

ΣΥΝΟΛΟ

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

Αλεξάκης Στυλιανός
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Προσφέρων

