ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ»
Προϋπολογισμός: 4.960,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
CPV 50000000-5 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης)

Ιανουάριος 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική περιγραφή
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Τιμολόγιο προσφοράς
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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2
Πληροφορίες: Φανούρης Οικονομάκης
Τηλ.: 2813 409128
E-mail: oikonomakis-f@heraklion.gr

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ»
Κ.Α : 15-6265.016
Προϋπολογισμός : 4.960,00 (με Φ.Π.Α)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εισαγωγή
Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσίας για τη συντήρηση και
επισκευή μηχανημάτων ιατρείων και φυσικοθεραπευτηρίων της Δ/νσης Κοινωνικής
Ανάπτυξης, Δ. Ηρακλείου. Η ανωτέρω υπηρεσία θα διεξαχθεί με απευθείας ανάθεση
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας:
Αντικείμενο της παρούσης είναι η «Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και
επισκευή μηχανημάτων ιατρείων και φυσικοθεραπευτηρίων» της Δ/νσης Κοινωνικής
Ανάπτυξης, Δ. Ηρακλείου. Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του, όπως αναλύεται
παρακάτω, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για διάστημα 12 μηνών,
ή μέχρι εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσού. Ο προϋπολογισμός της παρούσης
ανέρχεται στο ποσό των 4.960,00 (τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Για την παραπάνω δαπάνη υφίσταται σχετική
πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου για το οικονομικό έτος 2019
στον Κ.Α. εξόδων 15-6265.016 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ιατρείων
και φυσικοθεραπευτήριων». Η προσφορά θ δοθεί για το σύνολο των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Οι υποχρεώσεις που βαρύνουν τον Ανάδοχο ενδεικτικά, είναι:
1. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής θα γίνονται όταν κρίνεται απαραίτητο
από την υπηρεσία και θα πραγματοποιούνται σε ημέρες και ώρες εργάσιμες
(8:00 – 15:00 καθημερινές, εκτός Σαββατοκύριακου) μετά από συνεννόηση με το
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εκάστοτε Κέντρο στο οποίο θα γίνεται η επισκευή.
2. 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.
3. Ο έλεγχος των μηχανημάτων θα γίνεται στο χώρο που βρίσκονται, χωρίς να
υπάρχει χρέωση, είτε κατόπιν παραλαβής του μηχανήματος από τον ανάδοχο,
χωρίς χρέωση.
4. Δε θα υπάρχει αποζημίωση μόνο για έλεγχο.
5. Σε περίπτωση βλάβης, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως την
υπηρεσία 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 θα προκύψουν δε θα προεξοφλείται από το
Δήμο. Η αποκατάσταση της βλάβης θα γίνεται κατόπιν έγκρισης της
υπηρεσίας.
6. 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.
Η εκτέλεση της εργασίας από τον ανάδοχο θα γίνεται στο κτίριο του Κέντρου
Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) όπου
απαιτείται συντήρηση – επισκευή μηχανήματος φυσικοθεραπευτηρίου και ανήκουν
στις πέντε (5) Δημοτικές Κοινότητες του Δ. Ηρακλείου, οι διευθύνσεις των οποίων είναι:
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
1η Δημοτική Κοινότητα

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
Βουρδουμπάδων 12

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-.Α.Π.Η. Αγ. Τριάδας
2η Δημοτική Κοινότητα
ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-.Α.Π.Η. Κατσαμπά

Αγησιλάου 4

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-.Α.Π.Η. Πόρου

Μ. Κωνσταντίνου 15

3η Δημοτική Κοινότητα
ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-.Α.Π.Η. Θερίσσου

Μ. Αρχαγγέλου & Μίνωος

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-.Α.Π.Η. Δειλινών

Εργοτέλους & Πύρου

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-.Α.Π.Η. Τάλως

Μάχης Κρήτης & Ηφαίστου
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4η Δημοτική Κοινότητα
ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-.Α.Π.Η. Μασταμπά

Λευθεραίου 34

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-.Α.Π.Η. Φορτέτσας

Ιπποκράτους 8

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-.Α.Π.Η. Αγ. Ιωάννη

Χατζάκη 40

Δημοτική Κοινότητα Ν. Αλικαρνασού
ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-.Α.Π.Η. Ν. Αλικαρνασού

Διονυσίου 13

Οι υπηρεσίες συντήρησης θα παρέχονται μέσα σε τρεις (3) ημερολογιακές
ημέρες από την ημέρα της έγγραφης εντολής της υπηρεσίας μετά από την υπογραφή
της σύμβασης και ως την απορρόφηση της συνολικής δαπάνης. Η υπηρεσία δεν
υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο της δαπάνης, που αναγράφεται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Ό,που χρειάζεται μεταφορά των μηχανημάτων στο χώρο εργασίας του
αναδόχου, θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του αναδόχου και κατόπιν της επισκευής
τους θα μεταφέρονται πάλι με μεταφορικά μέσα του αναδόχου στο κέντρο από όπου
τα παρέλαβε. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος πάρει στο χώρο του μηχάνημα προς
έλεγχο αλλά η υπηρεσία δε συμφωνήσει στην επισκευή του μηχανήματος, ο ανάδοχος
οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ενημέρωση
του αναδόχου για τη μη επισκευή του μηχανήματος να επιστρέψει το μηχάνημα στο
χώρο απο όπου το παρέλαβε ή ό,που αλλού υποδείξει η Δ/νση.
Το διάστημα της παροχής της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής
μηχανημάτων φυσιοθεραπευτηρίου είναι από την υπογραφή της σύμβασης και για 12
(δώδεκα) μήνες ή έως της εξάντλησης της συμφωνηθείσας δαπάνης. Η συντήρηση
και επισκευή θα γίνεται όταν κρίνεται απαραίτητη από την υπηρεσία. Ο Δήμος
υποχρεούται να ειδοποιεί το συντηρητή για κάθε ανωμαλία που παρατηρηθεί στα
μηχανήματα – συσκευές, έστω και εάν αυτή θεωρείται ακίνδυνη. Εφόσον ολοκληρωθεί
ο έλεγχος και η επισκευή των παραπάνω μηχανημάτων και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο
χρημάτων, μπορούν να ελεγχθούν και να επισκευαστούν και άλλα μηχανήματα
φυσιοθεραπευτηρίου που βρίσκονται στους παραπάνω χώρους με την ίδια
διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν τεύχος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού. Οι
υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
CPV 50000000 -5
Α/Α

ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ SPORTS ART, ΤΥΠΟΣ 1060HR

1

2

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ MICROFORCE IASIS 3

1

3

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ PAGANI ELETTRONICA, mod. RX250P.2

1

4

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ VARRE ET QUARTZ 4003/1R

1

5

ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ FISIOMED (FISIODYN BASIC)

1

6

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ CURAPULS 670 ENRAF

1

7

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ENDOMED 433 ENRAF

1

8

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ VACOTRON 436 ENRAF

1

9

ΠΑΡΑΦΙΝΟΛΟΥΤΡΟ VIBRA – PARAFIN BATH

1

10

ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ COSMOGAMMA – F230

1

11

ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ PROTEUS – MTM7520

1

12

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ JETSTREAM-CPC15

1

13

LASER ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

1

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Οικονομάκης Φανούρης
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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2
Πληροφορίες: Φανούρης Οικονομάκης
Τηλ.: 2813 409128
E-mail: oikonomakis-f@heraklion.gr

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ»
Κ.Α : 15-6265.016
Προϋπολογισμός : 4.960,00 (με Φ.Π.Α)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αφορά στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη
συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ιατρείων και φυσιοθεραπευτηριών της Δ/νσης
Κοινωνικής Ανάπτυξης, Δ. Ηρακλείου.
Ο ενδεικτικός εξοπλισμός οργάνων – μηχανημάτων φυσιοθεραπευτηρίων που πρέπει
να συντηρηθεί ή/και επισκευαστεί, καθώς και το συνολικός κόστος της παρεχόμενης
υπηρεσίας είναι ο παρακάτω:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ SPORTS ART, ΤΥΠΟΣ 1060HR

1

2

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ MICROFORCE IASIS 3

1

3

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ PAGANI ELETTRONICA, mod. RX250P.2

1

4

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ VARRE ET QUARTZ 4003/1R

1

5

ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ FISIOMED (FISIODYN BASIC)

1

6

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ CURAPULS 670 ENRAF

1

7

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ENDOMED 433 ENRAF

1

8

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ VACOTRON 436 ENRAF

1

9

ΠΑΡΑΦΙΝΟΛΟΥΤΡΟ VIBRA – PARAFIN BATH

1

10

ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ COSMOGAMMA – F230

1

11

ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ PROTEUS – MTM7520

1

12

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ JETSTREAM-CPC15

1

13

LASER ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

1

14

ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ
ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

4.000,00 €

Φ.Π.Α. 24%

960,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

4.960,00 €
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Το διάστημα της παροχής της υπηρεσίας για την επισκευή και συντήρηση
μηχανημάτων φυσιοθεραπευτηρίων για το Δ. Ηρακλείου ορίζεται για χρονικό
διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της συμβάσεως. Ο ανωτέρω εξοπλισμός είναι
ενδεικτικός και ενδέχεται να τροποποηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του δήμου και να
συμπεριληφθεί σε αυτόν οποιοδήποτε μηχάνημα - συσκευή του φυσιοθεραπευτηρίου
αποκτηθεί στη διάρκεια του έτους ή και άλλο που θα χρειαστεί επισκευή και μέχρι
εξαντλήσεως της εγκεκριμένης δαπάνης.
Το κόστος της δαπάνης και η διάθεση πίστωσης θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α. 156265.016 του Π/Υ του δήμου για το έτος 2019. Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό
έκπτωσης ανά επισκευή μηχανήματος.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Οικονομάκης Φανούρης

7 από 14

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2
Πληροφορίες: Φανούρης Οικονομάκης
Τηλ.: 2813 409128
E-mail: oikonomakis-f@heraklion.gr

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ»
Κ.Α : 15-6265.016
Προϋπολογισμός : 4.960,00 (με Φ.Π.Α)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της υπηρεσίας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων

αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τη

συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ιατρείων και φυσιοθεραπευτηρίων που
βρίσκονται στα δέκα (10) ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. των πέντε (5) Δημοτικών Κοινοτήτων του
Δήμου Ηρακλείου, για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της συμβάσεως και σε
κάθε περίπτωση κατά την υπόδειξη της αναθέτουσας αρχής μέχρι εξαντλήσεως της
εγκεκριμένης δαπάνης, διαθέτοντας το απαραίτητο προσωπικό. Οι εργασίες επισκευής και
συντήρησης θα πρέπει να εκτελούνται από έμπειρους και διπλωματούχους τεχνικούς
συνεργάτες, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία των
μηχανημάτων.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες Διατάξεις – Αποφάσεις
Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται απο:
Α) Τις διατάξεις:


Του

Ν.4555/2018

(ΦΕΚ133/Α΄/19.07.2018)

«Μεταρρύθμιση

του

θεσμικού

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 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 ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με
την

απονομή

ιθαγένειας

και

την

πολιτογράφηση

-

Λοιπές

διατάξεις
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αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».


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



Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/Α΄/2010).



Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007



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.

Β) Τις αποφάσεις:
1. Την υπ’ αριθμ. 67703/10.08.2018 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότηση για
υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος Διατάκτη.
2. Την υπ’ αριθμ. 79277/20.09.2018 απόφαση Δημάρχου περί παράτασης της
θητείας των Αντιδημάρχων.
3. Τη με αριθμό πρωτ. 58120/01-06-2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης
αρμοδιότητας υπογραφής α) Διακηρύξεων για προμήθειες και εκτελέσεις
έργων ανεξαρτήτως των όρων και των προϋποθέσεων β) Περιλήψεων των
διακηρύξεων αυτών και των δημοσιεύσεών των γ) Προσκλήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος δ) Συμβάσεων ε) Αποφάσεων αναθέσεων στ) Τεχνικών Δελτίων
ζ) όλων των συναφών εγγράφων προαπαιτούμενων ή επόμενων των
παραπάνω.
4. Την υπ’ αριθμ. 31727/23-3-2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το
δικαίωμα υπογραφής στους Αντιδημάρχους.
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της παρούσης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της
μελέτης, είναι τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.

Τεχνική περιγραφή
Ενδεικτικός προϋπολογισμός
Συγγραφή υποχρεώσεων
Τιμολόγιο προσφοράς
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Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Α) Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, οι όροι της
οποίας θα είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και με σφραγισμένες
προσφορές μετά από Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή
προσφορών.
Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών που συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό
(%) ανά επισκευή μηχανήματος.
Β) Οι ενδιαφερόμενοι στο φάκελο της προσφοράς τους θα πρέπει να προσκομίσουν:
- Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου όπου πιστοποιεί ότι το αντικείμενο εργασιών του
υποψηφίου αναδόχου είναι σχετικό με το αντικείμενο των εργασιών της παρούσας
μελέτης – πρόσκλησης.
Γ) Τα δικαιολογητικά Ανάθεσης που πρέπει να προσκομίσει ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι:
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου
- Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου όπου πιστοποιεί ότι το αντικείμενο εργασιών του
υποψηφίου αναδόχου είναι σχετικό με το αντικείμενο των εργασιών της παρούσας
μελέτης – πρόσκλησης.
- Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα
- Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των εργασιών που αποτελεί το 5% του ποσού
της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να
είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, πλέον δύο μήνες από
την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
Άρθρο 5ο : Κατάθεση προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δ. Ηρακλείου μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία που
αναφέρονται στην πρόσκληση.
Άρθρο 6ο : Ανακοίνωση αποτελέσματος
Μετά την κατακύρωση της προμήθειας, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει στο
Δήμο Ηρακλείου, σε χρονικό διάστημα 10 (δέκα) ημερολογιακών ημερών, από την
παραλαβή

του

εγγράφου

της

ανακοινώσεως

του

αποτελέσματος

και
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προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που αποτελεί το 5% της
συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Άρθρο 7ο : Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.
Άρθρο 8ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής θα γίνονται όταν κρίνεται απαραίτητο από
την υπηρεσία και θα πραγματοποιούνται σε ημέρες και ώρες εργάσιμες (8:00 –
15:00 καθημερινές, εκτός Σαββατοκύριακου) μετά από συνεννόηση με το εκάστοτε
Κέντρο στο οποίο θα γίνεται η επισκευή.
2. 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.
3. Ο έλεγχος των μηχανημάτων θα γίνεται στο χώρο που βρίσκονται, χωρίς να
υπάρχει χρέωση, είτε κατόπιν παραλαβής του μηχανήματος από τον ανάδοχο,
χωρίς χρέωση.
4.
5.

Δε θα υπάρχει αποζημίωση μόνο για έλεγχο.
Σε περίπτωση βλάβης, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως την
υπηρεσία 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 θα προκύψουν δε θα προ εξοφλείται από το Δήμο. Η
αποκατάσταση της βλάβης θα γίνεται κατόπιν έγκρισης της υπηρεσίας.

5.

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.

Ο Δήμος υποχρεούται να ειδοποιεί το συντηρητή για κάθε ανωμαλία που
παρατηρηθεί στα μηχανήματα – συσκευές, έστω και εάν αυτή θεωρείται ακίνδυνη.
Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η επισκευή των παραπάνω μηχανημάτων και
εφόσον υπάρχει υπόλοιπο χρημάτων, μπορούν να ελεγχθούν και να επισκευαστούν
και άλλα μηχανήματα φυσιοθεραπευτηρίου που βρίσκονται στους παραπάνω
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χώρους με την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν τεύχος και μέχρι
εξαντλήσεως του ποσού.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το ποσό της σύμβασης.
Άρθρο 9ο : Έκπτωση του αναδόχου
Εφόσον ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
τη σύμβαση, καθώς και τις υποδείξεις του εντολέα μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Άρθρο 10ο: Πλημμελής εκτέλεση εργασίας
Εάν η εκτέλεση της εργασίας δεν είναι σύμφωνη προς τους όρους της σύμβασης και
σύμφωνα με την εκτίμηση του προϊσταμένου της Δ/νσης, ο ανάδοχος υποχρεούται
να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει τα ό,ποια λάθη διαπιστωθούν, σύμφωνα με τις
υποδείξεις του Δ/ντη και τους όρους της σύμβασης.
Άρθρο 11ο : Αναθεώρηση τιμών
Το ποσοστό έκπτωσης που θα προκύψει από την προσφορά του αναδόχου δεν
υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει
σταθερό και αμετάβλητο.
Άρθρο 12ο: Τρόπος πληρωμής
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
και το κόστος του ανταλλακτικού που χρησιμοποιήθηκε για την επισκευή – συντήρηση
μετά και το ανάλογο ποσοστό έκτπωσης + τον αναλογούνται Φ.Π.Α.) με έκδοση
χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά από βεβαίωση αρμόδιας Επιτροπής
Παρακολούθησης και Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών.
Ο Ανάδοχος υπόκεινται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη,
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. και
τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν το Δήμο.
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Άρθρο 13ο: Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Οικονομάκης Φανούρης
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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2
Πληροφορίες: Φανούρης Οικονομάκης
Τηλ.: 2813 409128
E-mail: oikonomakis-f@heraklion.gr

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ»
Κ.Α : 15-6265.016
Προϋπολογισμός : 4.960,00 (με Φ.Π.Α)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του………………………………………………………………….με έδρα…………………
Οδός…………………………………………αρ………..Τ.Κ………………..Τηλ…………..
.……….……..Φαξ…………….……………Email:…………………………………………..

Ποσοστό έκπτωσης ανά επισκευή μηχανήματος ……………………………………..

Ο προσφέρων
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