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Άγιος Στέφανος, 16/10/2018
Αρ. Πρωτ.: 34445
ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: “Προμήθεια Υπηρεσίας για Έλεγχο και Πιστοποίηση Καλαθοφόρου Οχήματος
του Δήμου”
CPV:79130000-4 με τίτλο «Υπηρεσίες Νομικής Τεκμηρίωσης και Πιστοποίησης».
18REQ003634390
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 4012/34039/15-10-2018 (ΑΔΑ7ΔΗΡΩ93ΖΗ4)
Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Προμήθειας
Υπηρεσίας για «Έλεγχο και Πιστοποίηση Καλαθοφόρου Οχήματος του Δήμου, με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης», σύμφωνα με το αρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση
και τη σύναψη σύμβασης για τον Έλεγχο και Πιστοποίηση Καλαθοφόρου Οχήματος του Δήμου
Διονύσου, σύμφωνα με την σχετική Τεχνική περιγραφή που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη
Διεύθυνση Περιβάλλοτνος του Δήμου Διονύσου, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος Διονύσου πρόκειται να α αναθέσει τον έλεγχο και την πιστοποίηση του ενός (1) (από τα 4
που διαθέτει) καλαθοφόρου μηχανήματος έργου, τα οποία πρέπει, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, να πιστοποιούνται από αρμόδιο φορέα κάθε χρόνο.
Πρόκειται για το όχημα:
ΜΕ 131156 μάρκας NISSAN
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο έλεγχος-πιστοποίηση θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζει η Υ.Α. 15085/593/
ΦΕΚ 1186/Β/03, όπως ισχύει. Ο ανάδοχος οφείλει να είναι φορέας διαπιστευμένος (στο Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης ή ισοδύναμο) για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας.
Οι επισκέψεις για τους ελέγχους θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Είδος:
Ποσότητα:
Τιμή Μονάδος:
Σύνολο:

Έλεγχος – Πιστοποίηση Καλαθοφόρου Οχήματος
1 τεμάχιο
200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Ολογράφως: Διακόσια ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η τιμή περιλαμβάνει τον αρχικό έλεγχο και επανέλεγχο εφόσον απαιτείται, τα έξοδα των
επιθεωρητών και την έκδοση Έκθεσης/Πιστοποιητικού Ελέγχου.
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο χρόνος παράδοσης της πιστοποίησης καθορίζεται σε 2 εβδομάδες από την ανάθεση.
Ως εκ τούτου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάθεση των αναγκαίων
δικαιολογητικών και προσφοράς (παρουσιάζονται ακολούθως) σε σφραγισμένο
φάκελλο, έως τις 22/10/2018 και μέχρι ώρα 12:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου
Διονύσου, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος

1. Η 4012/34039/15-10-2018 (ΑΔΑ7ΔΗΡΩ93ΖΗ4) Απόφαση Δημάρχου
2. Η σχετική Τεχνική περιγραφή που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση
Περιβάλλοτνος του Δήμου Διονύσου

Με εντολή Δημάρχου
Η Αντιδήμαρχος
Αγαθοκλέους Ακριτίδη
Αγγέλλα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΛΑΘΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε προκειμένου ο Δήμος να αναθέσει τον έλεγχο και την
πιστοποίηση του ενός (1) (από τα 4 που διαθέτει) καλαθοφόρου μηχανήματος έργου, τα οποία
πρέπει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να πιστοποιούνται από αρμόδιο φορέα κάθε χρόνο.
Πρόκειται για το όχημα:
1. ΜΕ 131156 μάρκας NISSAN
Η σκοπιμότητα της προμήθειας της προαναφερθείσας υπηρεσίας έχει εγκριθεί με την 82/2018
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο έλεγχος - πιστοποίηση θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζει η Υ.Α.
15085/593/ΦΕΚ 1186/Β/03, όπως ισχύει.
Οι επισκέψεις για τους ελέγχους θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.
Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
Είδος:
Ποσότητα:
Τιμή Μονάδος:
Σύνολο:

Έλεγχος – Πιστοποίηση Καλαθοφόρου Οχήματος
1 τεμάχιο
200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Ολογράφως: Διακόσια ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η τιμή περιλαμβάνει τον αρχικό έλεγχο και επανέλεγχο εφόσον απαιτείται, τα έξοδα των
επιθεωρητών και την έκδοση Έκθεσης/Πιστοποιητικού Ελέγχου.
Η χρέωση της δαπάνης θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 35.6142.0002 με τίτλο «Αμοιβή για την
Έκδοση Πιστοποιητικών για Οχήματα του Δήμου».
Ο ανάδοχος οφείλει να είναι φορέας διαπιστευμένος (στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ή
ισοδύναμο) για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας.
Ο χρόνος παράδοσης της πιστοποίησης καθορίζεται σε 2 εβδομάδες από την ανάθεση.
Το CPV της ανωτέρω προμήθειας είναι 79130000-4 με τίτλο «Υπηρεσίες Νομικής Τεκμηρίωσης
και Πιστοποίησης».
Ο Συντάξας
Ε. Μακαριάδη
ΠΕ Διοικητικού

Θεωρήθηκε
Αποστόλης Παπαδόπουλος
ΠΕ 5 Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος
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