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ΕΡΓΑΣΙΑ: «Υπηρεσία Συντήρησης
Ψυκτικών Θαλάµων»
Κ.Α. 15-6262.002
Προϋπολογισµός: 1. 22 7,6 0 €

ΕΝ ∆Ε Ι ΚΤ Ι Κ Ο Σ ΠΡ Ο ΫΠ Ο Λ Ο ΓΙ Σ Μ ΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός αφορά στις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ψυκτικών
θαλάµων που διαθέτει η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης στα τµήµατα και στα Προγράµµατά
της (αίθουσες διανοµής τροφίµων – ΤΕΒΑ, Κέντρα Κοινοτικής Φροντίδας και Ανοικτής Προστασίας
Ηλικιωµένων – ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) και αναλυτικά έχει ως εξής:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

∆ΑΠΑΝΗ

ΦΠΑ 24%

ΣΕ €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ ΣΕ €

Υπηρεσία συντήρησης ψυκτικών
1

θαλάµων
ΣΥΝΟΛΑ

990,00

237,60

1.227,60

990,00

237,60

1.227,60

Το διάστηµα παροχής της υπηρεσίας για τη συντήρηση και την επισκευή των ψυκτικών θαλάµων
είναι για δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης ή έως εξαντλήσεως της εγκεκριµένης
δαπάνης.
Το κόστος της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α. 15-6262.002 του
Π/Υ του ∆ήµου για το έτος 2018. Η προσφορά θα δοθεί για τη συνολική διάρκεια της σύµβασης
και θα αφορά παροχή υπηρεσιών και κόστος ανταλλακτικών.

Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης

Οικονοµάκης Φανούριος
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Ταχ. ∆/νση: Ανδρόγεω 2
Τ.Κ: 712 02
Πληροφορίες: Χατζάκη Εύη
Τηλ.: 2813 409113
Fax: 2813 409235
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ΤΕΧ Ν Ι Κ Η ΠΕ ΡΙ Γ ΡΑ Φ Η

Εισαγωγή - Αντικείµενο υπηρεσίας:
Η παρούσα µελέτη αφορά στις υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχει ο ανάδοχος για τη
συντήρηση και επισκευή των ψυκτικών θαλάµων που διαθέτει η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης
στα τµήµατα και στα Προγράµµατά της (αίθουσες διανοµής τροφίµων – ΤΕΒΑ, Κέντρα Κοινοτικής
Φροντίδας και Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων – ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.)
Ενδεικτικά, οι απαιτούµενες υπηρεσίες συντήρησης περιλαµβάνουν:
- Καθαρισµό στις ψύκτρες
- Καθαρισµό στις υδρορροές
- Καθαρισµό στις κυψέλες
- Έλεγχο και συντήρηση φρέον,
∆ιάρκεια:
Ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης
και για 12 (δώδεκα) µήνες ή έως εξαντλήσεως της εγκεκριµένης δαπάνης.

Προϋπολογισµός:
O

προϋπολογισµός

της

παρούσης

ανέρχεται

στο

ποσό

των

1.227,60

€

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Για την παραπάνω δαπάνη υφίσταται σχετική πίστωση στον
προϋπολογισµό του ∆ήµου Ηρακλείου για το οικονοµικό έτος 2018 στον Κ.Α. εξόδων 15-6262.002
µε τίτλο «Συντήρηση Ψυκτικών Θαλάµων». Η διάθεση της πίστωσης για το έτος 2019 θα γίνει µε
νέα απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Υπηρεσίας.
Η προσφορά θα δοθεί για τη συνολική διάρκεια της σύµβασης και θα αφορά παροχή
υπηρεσιών και κόστος ανταλλακτικών.

Υποχρεώσεις Αναδόχου:
Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για τον Ανάδοχο ενδεικτικά είναι:
i.

Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής θα γίνονται όταν κρίνεται απαραίτητο από την
υπηρεσία και θα πραγµατοποιούνται σε ηµέρες και ώρες εργάσιµες (καθηµερινές εκτός
Σαββατοκύριακου, 07:30-15:30) κατόπιν συνεννόησης µε το αρµόδιο Τµήµα της ∆/νση
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Κοινωνικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Ηρακλείου που έχει την ευθύνη λειτουργίας των
ψυκτικών θαλάµων.
ii.

Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής θα πρέπει να εκτελούνται από έµπειρους και
διπλωµατούχους τεχνικούς συνεργάτες, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη
λειτουργία των µηχανηµάτων.

iii.

Ο έλεγχος των µηχανηµάτων θα γίνεται στο χώρο που βρίσκονται οι ψυκτικοί θάλαµοι όταν
είναι εφικτό χωρίς χρέωση, είτε κατόπιν παραλαβής τους από το σηµείο διανοµής από τον
Ανάδοχο, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, µε δικά του µέσα, κατάλληλα για το σκοπό αυτό,
χωρίς χρέωση.

iv.
v.

∆ε θα υπάρχει αποζηµίωση µόνο για τον έλεγχο.
Σε περίπτωση βλάβης ο Ανάδοχος οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως το αρµόδιο τµήµα που
έχει την ευθύνη λειτουργίας των ψυκτικών θαλάµων για το είδος της βλάβης και να
καταθέτει κατάλογο µε τα ανταλλακτικά που απαιτούνται και το κόστος αυτών. Επίσης θα
αναφέρει το χρονικό διάστηµα που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της βλάβης. Το
κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν θα προκύπτει δε θα προεξοφλείται από το ∆ήµο. Η
αποκατάσταση της βλάβης θα γίνεται κατόπιν έγγραφης έγκρισης της υπηρεσίας.

vi.

Όλα τα υλικά και οι συσκευές που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση βλάβης
θα είναι καινούρια, σε άριστη κατάσταση και κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται.
Οι υπηρεσίες συντήρησης θα παρέχονται εντός µίας (1) εργάσιµης ηµέρας από την ηµέρα

έγγραφης εντολής της υπηρεσίας µας, λόγω της φύσης των προϊόντων, µετά την υπογραφή της
σύµβασης είτε ως την απορρόφηση της συνολικής δαπάνης, είτε έως τη λήξη της σύµβασης. Η
υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο της δαπάνης που αναγράφεται στον
ενδεικτικό προϋπολογισµό.
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επισκευή του ψυκτικού θαλάµου εντός µίας ηµέρας, ο
ανάδοχος θα εφοδιάζει την υπηρεσία µε άλλο θάλαµο, λόγω της ευπάθειας των προϊόντων, για όσο
διάστηµα απαιτείται µέχρι την επισκευή του.
Ο ∆ήµος υποχρεούται να ειδοποιεί το συντηρητή – Ανάδοχο για κάθε ανωµαλία που
παρατηρηθεί στους ψυκτικούς θαλάµους έστω και αν αυτή θεωρείται ελάσσονος σηµασίας λόγω
της φύσης των προϊόντων που αποθηκεύονται σε αυτούς.
Οι υπηρεσίες γενικά θα παρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική µελέτη.
∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας – Επάρκειας Υποδοµών – Εµπειρίας
1.

Άδεια ψυκτικού εγκαταστάτη, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του νόµου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΗΣ -ΚΕΣΑΝ

ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
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ΕΡΓΑΣΙΑ: «Υπηρεσία Συντήρησης Ψυκτικών
Θαλάµων»
Κ.Α.: 15-6262.002
Προϋπολογισµός: 1.227,60 €

ΣΥ Γ ΓΡ Α ΦΗ ΥΠ Ο Χ ΡΕ Ω ΣΕ Ω Ν

Άρθ ρ ο 1 ο
Αντ ικ είµ ε ν ο υ π η ρε σ ία ς
Η παρούσα µελέτη αφορά στις υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχει ο ανάδοχος για τη συντήρηση
ψυκτικών θαλάµων που διαθέτει η

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης

στα τµήµατα και στα

Προγράµµατά της (αίθουσες διανοµής τροφίµων – ΤΕΒΑ, Κέντρα Κοινοτικής Φροντίδας και
Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων – ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.)

Άρθ ρ ο 2 ο
Ισ χύ ο υ σ ε ς ∆ι ατ άξε ι ς – Α π ο φ άσ ει ς
Α. ∆ιατάξεις:
i.

Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/Α/19.07.2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της
Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη
και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις».

ii.

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

iii.

Τις διατάξεις των παρ. 4 & 9 του άρθρ. 209 του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν.

iv.

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».

B. Αποφάσεις:
i.

Την υπ’ αριθµ. 31727/23.03.2016 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων του ∆.
Ηρακλείου.

ii.

Την υπ’ αριθµ. 58120/01.06.2016 απόφαση ∆ηµάρχου περί εκχώρησης αρµοδιότητας
υπογραφής.
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iii.

Την υπ’ αριθµ. 67703/10.08.2018 απόφαση ∆ηµάρχου περί εξουσιοδότηση για υποβολή
τεκµηριωµένου αιτήµατος ∆ιατάκτη.

iv.

Την υπ’ αριθµ. 79277/20.09.2018 απόφαση ∆ηµάρχου περί παράτασης της θητείας των
Αντιδηµάρχων.

v.

Την υπ΄αριθµ. 902/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί αναµόρφωση
προϋπολογισµού έτους 2018 για την κάλυψη δαπάνης συντήρησης ψυκτικών θαλάµων
(Α∆Α: 7ΧΤΚΩ0Ο-Β2Τ).

vi.

Την υπ’ αριθµ. 438/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης υπογραφής
ενιαίου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Κοινωνικής Σύµπραξης Περιφέρειας Κρήτης για την
υλοποίηση της Πράξης «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το ταµείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για την προγραµµατική περίοδο
2014-2020» (Α∆Α: ΩΘΚ2Ω0Ο-ΓΡ5).
Άρθ ρ ο 3 ο
Συ µ β ατι κά Στ οι χ εί α

Τα συµβατικά στοιχεία της παρούσας είναι τα κάτωθι:
i.

Προϋπολογισµός

ii. Συγγραφή υποχρεώσεων
iii. Τεχνική περιγραφή
iv. Τιµολόγιο προσφοράς
Άρθ ρ ο 4 ο
Τρ ό π ος εκτ έλ εσ η ς τ η ς υ π ηρ ε σί ας
Η εκτέλεση της περιγραφόµενης υπηρεσίας θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιµής, η οποία θα
δοθεί ανά ενδεικτική εργασία, µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή
σφραγισµένων προσφορών. Σε περίπτωση που προκύψει βλάβη εκτός των ενδεικτικών εργασιών,
τότε ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει εγγράφως την υπηρεσία για το είδος της βλάβης και θα καταθέτει
κατάλογο µε τα ανταλλακτικά που απαιτούνται και το κόστος αυτών. Επίσης θα αναφέρει το
χρονικό διάστηµα που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της βλάβης. Το κόστος των
ανταλλακτικών που τυχόν θα προκύπτει δε θα προεξοφλείται από το ∆ήµο. Η αποκατάσταση της
βλάβης θα γίνεται κατόπιν έγγραφης έγκρισης της υπηρεσίας.
Η κατακύρωση µε απόφαση ∆ηµάρχου θα γίνει σε αυτόν που προσέφερε τη χαµηλότερη
τιµή για το σύνολο των εργασιών και η προσφορά του είναι σύµφωνη µε τις Τεχνικές
Προδιαγραφές.
Άρθ ρ ο 5 ο
Κ ατ άθε σ η π ρ ο σφ ο ρ ώ ν
Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου µέσα σε σφραγισµένο
φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία που αναφέρονται στην
πρόσκληση.
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Αρθρο 6ο
Ανακοίνωση αποτελέσµατος
Μετά την κατακύρωση της προµήθειας ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει στο ∆ήµο
Ηρακλείου εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου ανακοινώσεως του
αποτελέσµατος και προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και να υπογράψει τη
σχετική σύµβαση. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αποτελεί το 5% της συµβατικής αξίας
χωρίς Φ.Π.Α. και ο χρόνος ισχύς της θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τη συµβατική διάρκεια
της σύµβασης κατά δύο (2) µήνες.

Άρθρο 7ο
∆ιάρκεια σύµβασης
Η συνολική διάρκεια της σύµβασης είναι από την ηµεροµηνία υπογραφής της και για 12
(δώδεκα) µήνες ή έως εξαντλήσεως της προβλεπόµενης δαπάνης, µε δυνατότητα παράτασης
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

Άρθ ρ ο 8 ο
Υπ ο χ ρε ώ σε ις Α ν α δ ό χ ου
i.

Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται όταν κρίνεται απαραίτητη από την υπηρεσία κατόπιν
έγγραφης εγκρίσεως και θα πραγµατοποιείται σε εργάσιµη ηµέρα και ώρα (καθηµερινές,
εκτός Σαββατοκύριακου, 07:30-15:30).

ii.

Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής θα πρέπει να εκτελούνται από έµπειρους και
διπλωµατούχους τεχνικούς συνεργάτες ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτή
λειτουργία των ψυκτικών θαλάµων.

iii. Ο έλεγχος των ψυκτικών θαλάµων θα γίνεται στο χώρο που βρίσκονται χωρίς να υπάρχει
χρέωση. Εάν κριθεί απαραίτητη η µεταφορά τους στο χώρο του αναδόχου αυτή θα
πραγµατοποιείται µε ευθύνη και µέσα, κατάλληλα για το σκοπό αυτό, του αναδόχου, χωρίς
χρέωση.
iv. ∆ε θα υπάρχει αποζηµίωση µόνο για τον έλεγχο.
v.

Μετά τον έλεγχο ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως την υπηρεσία που έχει
την ευθύνη λειτουργίας του θαλάµου, για το είδος της βλάβης και να καταθέτει κατάλογο µε
τυχόν ανταλλακτικά που θα χρειαστούν, το κόστος αυτών και το κόστος της εργασίας που θα
απαιτηθεί. Το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν θα προκύψουν δε θα προεξοφλείται από
το ∆ήµο. Η αποκατάσταση της βλάβης θα γίνεται κατόπιν έγγραφης εγκρίσεως της ∆/νσης
Κοινωνικής Ανάπτυξης.

vi. Όλα τα υλικά, ανταλλακτικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση βλάβης,
θα είναι καινούρια, σε άριστη κατάσταση και κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται.
vii. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και
δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συνάψει µε την Αναθέτουσα Αρχή.
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Άρθρο 9ο
Πληµµελής εκτέλεση εργασίας
Εάν η εκτέλεση της εργασίας δεν είναι σύµφωνη προς τους όρους της σύµβασης και σύµφωνα
µε την εκτίµηση του προϊσταµένου της ∆/νσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να
βελτιώσει τα ό,ποια λάθη διαπιστωθούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ∆ιευθυντή και τους όρους
της σύµβασης.

Άρθρο 10ο
Σύµβαση
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα υπογραφεί είναι:
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, οι τεχνικές προδιαγραφές, η συγγραφή υποχρεώσεων και η
προσφορά αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Υπηρεσία θα καταρτίσει τη
σχετική σύµβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
Παράλληλα στη σύµβαση θα περιέχεται όρος για την εφαρµογή της εργατικής και
ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και
πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα παραπάνω, η σύµβαση είναι
άκυρη και ενδεχόµενη εντελµατοποίηση της απαίτησης του παρόχου δε θα ικανοποιείται. Όταν η
αναθέτουσα αρχή ή η επιτροπή παρακολούθησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης διαπιστώσει
παράβαση των ανωτέρω κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της σύµβασης, αυτή καταγγέλεται από
την Υπηρεσία.

Άρθρο 11ο
Τρόπος πληρωµής
Οι τιµές του τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης
των εργασιών και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε αναθεώρησή τους.
Η πληρωµή της αξίας των παρεχόµενων υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται ανά τιµολόγιο
σε ευρώ µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (το ποσό που θα προκύψει στο τιµολόγιο είναι το σύνολο της
εργασίας του ελέγχου και της επισκευής, προσθέτοντας το κόστος του ανταλλακτικού/υλικών
συντήρησης -που τυχόν απαιτηθεί- που χρησιµοποιήθηκε για την επισκευή – συντήρηση + τον
αναλογούντα Φ.Π.Α.) µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής, µετά από βεβαίωση αρµόδιας
Επιτροπής Παρακολούθησης και βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. Προϋπόθεση εξόφλησης
τιµολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.
Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωµή δε θα γίνονται άνευ της εκ µέρους του
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιµολόγια, αποδείξεις,
πιστοποιητικά κ.λπ.).
Άρθρο 12ο
Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη,
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την υπογραφή της σύµβασης. Ο Φ.Π.Α. βαραίνει το ∆ήµο
Ηρακλείου.
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Άρθρο 13ο
Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου
σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων ή τη µη συµµόρφωση του µε τις
γραπτές εντολές της υπηρεσίας που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις. Όταν
συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία
µνηµονεύει τις διατάξεις του αρθ.203 του Ν.4412/2016 και περιλαµβάνει συγκεκριµένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσµία 15 ηµερών
για τη συµµόρφωσή του. Αν η τασσόµενη προθεσµία που τέθηκε µε ειδική όχληση παρήλθε χωρίς
ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από
την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην
απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση
και αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.

Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης

Οικονοµάκης Φανούριος

Ε.∆.:
- ∆/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης
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Λογότυπο προσφέροντος
ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία παροχής υπηρεσιών
για τη συντήρηση ψυκτικών θαλάµων»
CPV 50000000-5

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΟΥ …………………………………………………………… µε ΑΦΜ ………………………….
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ……………………………………………. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ………………………….
Το διάστηµα παροχής της υπηρεσίας για τη συντήρηση και την επισκευή των ψυκτικών
θαλάµων είναι για δώδεκα (12) µήνες.
Η προσφορά αφορά παροχή υπηρεσιών και κόστος ανταλλακτικών.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

∆ΑΠΑΝΗ

ΦΠΑ 24%

ΣΕ €
1

Καθαρισµό στις ψύκτρες

2

Καθαρισµό στις υδρορροές

3

Καθαρισµό στις κυψέλες

4

Έλεγχο και συντήρηση φρέον,

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ ΣΕ €

ΣΥΝΟΛΑ

Ηµεροµηνία: ……./……./2018
Υπογραφή και Σφραγίδα

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής
Ανάπτυξης

Οικονοµάκης Φανούρης
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