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2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ κάθε ενδιαφερόμενο
Μετά από την 1η πρόσκληση υποβολής προσφορών που εξέδωσε το Τμήμα μας για " Συντήρηση και
επισκευή μηχανής εμφακέλωσης για τις ανάγκες της Ταμειακής Υπηρεσίας ‘’ και την μη υποβολή
προσφορών λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος , παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε
σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα
αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως , με το θέμα της
προσφοράς ( τίτλο ) αλλά και τα εξής στοιχεία :
Προς Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Λήξη Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 22η /9 / 2017 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην
τεχνική περιγραφή που ακολουθεί :
Η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας έχει την ανάγκη να αναθέσει την εργασία επισκευής & συντήρησης της
μηχανής εμφακέλωσης Pitney Bowes DI200 η οποία έχει υποστεί βλάβη και δεν λειτουργεί σωστά.
Η εν λόγω μηχανή εμφακέλωσης εγκαταστάθηκε στην Ταμειακή Υπηρεσία προ τριετίας και έκτοτε λειτουργεί
ανελλιπώς πραγματοποιώντας αυτόματη εμφακέλωση των μηχανογραφικών εντύπων τόσο της Ταμειακής
Υπηρεσίας (όπως ατομικές ειδοποιήσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, ταμειακές προσκλήσεις κλπ), όσο και του
τμήματος Δημοτικών Προσόδων (όπως αποσπάσματα βεβαιωτικών καταλόγων κλπ) με ποσότητα 10.000
περίπου εμφακελώσεις ετησίως.
Ακριβώς λόγω της συνεχούς χρήσης αλλά και της απουσίας ετήσιας γενικής συντήρησης (καθώς δεν
καλύπτεται πλέον από την εγγύηση και η τελευταία συντήρηση έγινε στις 27/5/2014) παρουσίασε βλάβη, με
αποτέλεσμα την μη σωστή λειτουργία της. Συγκεκριμένα, διενεργεί μόνο το αυτόματο δίπλωμα των
μηχανογραφικών εντύπων και δεν τα εμφακελώνει.
Χρειάζεται επομένως να αποκατασταθεί η βλάβη αυτή, να αντικατασταθούν τα φθαρμένα υλικά καθώς και τα
ανταλλακτικά κύκλου ζωής και βαθμού χρήσης, να καθαριστεί η μηχανή από τις σκόνες και τους ρύπους, να
λιπανθεί, να ρυθμιστεί (συγχρονιστεί) και γενικά να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την
πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά της καλής λειτουργίας της.Επισυνάπτουμε τεχνική
έκθεση στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς η αιτούμενη ανάγκη για ανάθεση της εργασίας επισκευής &
συντήρησης της μηχανής εμφακέλωσης Pitney Bowes DI 200 της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
Αναλυτικά τα στοιχεία είναι τα ακόλουθα :
Α. Περιγραφή των προς ανάθεση εργασιών – ενδεικτικός προϋπολογισμός :

Α/Α

Περιγραφή
εργασιών

CPV

Ποσότητ
α

Ενδεικτική
Τιμή
μονάδος
(€)

Φ.Π.Α.
24%

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος
(€)

Αποκατάσταση
βλάβης,
αντικατάσταση
φθαρμένων υλικών,
αντικατάσταση
ανταλλακτικών
κύκλου ζωής και
βαθμού χρήσης,
καθαρισμός,
λίπανση, ρυθμίσεις
συγχρονισμού
λειτουργίας ,
τεχνικός έλεγχος
καλής λειτουργίας

1

50310000-1
30124000-4

1

322,58

77,42

400,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

400,00

Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω εργασιών: Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από
την ανάθεση της εργασίας επισκευής & συντήρησης
Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω εργασιών: Στην υπηρεσία μας
Δ. Λοιπά στοιχεία των προς ανάθεση εργασιών:
Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των προς
ανάθεση εργασιών, για τη σύνταξη της μελέτης:
ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΚΑΕ: 10.6265.0002
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2017
(Προϋπολογισμός: €400,00 με ΦΠΑ)

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα εργασία αφορά στην ανάγκη ανάθεσης της εργασίας επισκευής & συντήρησης της μηχανής
εμφακέλωσης Pitney Bowes DI200 η οποία έχει υποστεί βλάβη και δεν λειτουργεί σωστά.
Η εν λόγω μηχανή εμφακέλωσης εγκαταστάθηκε στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας προ τριετίας και
έκτοτε λειτουργεί ανελλιπώς πραγματοποιώντας αυτόματη εμφακέλωση των μηχανογραφικών εντύπων τόσο
της Ταμειακής Υπηρεσίας (όπως ατομικές ειδοποιήσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, ταμειακές προσκλήσεις κλπ),
όσο και του τμήματος Δημοτικών Προσόδων (όπως αποσπάσματα βεβαιωτικών καταλόγων κλπ) με ποσότητα
10.000 περίπου εμφακελώσεις ετησίως.
Ακριβώς λόγω της συνεχούς χρήσης αλλά και της απουσίας ετήσιας γενικής συντήρησης (καθώς δεν
καλύπτεται πλέον από την εγγύηση και η τελευταία συντήρηση έγινε στις 27/5/2014) παρουσίασε βλάβη, με
αποτέλεσμα την μη σωστή λειτουργία της. Συγκεκριμένα, διενεργεί μόνο το αυτόματο δίπλωμα των
μηχανογραφικών εντύπων και δεν τα εμφακελώνει.
Χρειάζεται επομένως να αποκατασταθεί η βλάβη αυτή, να αντικατασταθούν τα φθαρμένα υλικά καθώς και τα
ανταλλακτικά κύκλου ζωής και βαθμού χρήσης, να καθαριστεί η μηχανή από τις σκόνες και τους ρύπους, να
λιπανθεί, να ρυθμιστεί (συγχρονιστεί) και γενικά να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την
πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά της καλής λειτουργίας της.
Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(1) ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α

1

Περιγραφή εργασιών
Αποκατάσταση
βλάβης,
αντικατάσταση
φθαρμένων
υλικών,
αντικατάσταση ανταλλακτικών κύκλου ζωής και βαθμού χρήσης,
καθαρισμός, λίπανση, ρυθμίσεις συγχρονισμού λειτουργίας , τεχνικός
έλεγχος καλής λειτουργίας

(2) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ποσότητ
α
1

Α/Α

1

Περιγραφή εργασιών
Αποκατάσταση βλάβης,
αντικατάσταση φθαρμένων
υλικών, αντικατάσταση
ανταλλακτικών κύκλου ζωής
και βαθμού χρήσης,
καθαρισμός, λίπανση, ρυθμίσεις
συγχρονισμού λειτουργίας ,
τεχνικός έλεγχος καλής
λειτουργίας

Ποσότητ
α

Τιμή
μονάδας
(€)

Δαπάνη (€)

1

322,58

322,58

ΣΥΝΟΛΟ

€322,58

Φ.Π.Α

€77,42

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

€400,00

Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο. Αντικείμενο εργασίας
Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση της εργασίας επισκευής & συντήρησης της μηχανής εμφακέλωσης
Pitney Bowes DI200 της Ταμειακής Υπηρεσίας.
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε €400,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο Δήμος θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) και κριτήριο
ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρο 86 παρ. 2
του Ν. 4412/2016).

Άρθρο 2ο. Προϋποθέσεις - Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Ο υποψήφιος ανάδοχος οικονομικός φορέας θα πρέπει σωρευτικά:

α) να είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Αμερικάνικης εταιρείας Pitney Bowes,

β) μαζί με την κατάθεση της προσφοράς του να προσκομίσει και υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δεσμεύεται
ότι σε περίπτωση που επιλεχθεί θα καταθέσει στο στάδιο ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά:
πιστοποιητικό φορολογικής

ενημερότητας,

πιστοποιητικά

ασφαλιστικής

ενημερότητας

(για

όλα

τα

ασφαλιστικά ταμεία που υποχρεούται ), απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθώς και τα απαραίτητα
νομιμοποιητικά έγγραφα αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 3ο. Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει-βελτιώσει τις εργασίες που δεν ανταποκρίνονται στις
συμβατικές προδιαγραφές ή πραγματοποιήθηκαν κατά ελαττωματικό τρόπο.

Άρθρο 4ο. Αναθεώρηση τιμών (ή/και ποσοτήτων)
Οι τιμές μονάδας και οι ποσότητες ανά είδος εργασιών του συμβατικού προϋπολογισμού δεν μπορούν να
αναθεωρηθούν.

Άρθρο 5ο. Πληρωμή αναδόχου
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση των
ανατιθέμενων εργασιών, την παράδοση της εμφακελωτικής μηχανής στην Ταμειακή Υπηρεσία και την έκδοση
του σχετικού τιμολογίου.

Άρθρο 6ο. Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι και κρατήσεις καθώς και όλα τα πάσης φύσεως λοιπά έξοδα
στα οποία τυχόν προβαίνει ο ανάδοχος κατά την πραγματοποίηση των εργασιών που του ανατέθηκαν (όπως
ενδεικτικά μεταφορικά έξοδα κλπ).

Άρθρο 7ο. Ισχύουσες Διατάξεις
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010,
β) τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016,
γ) τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 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, και
δ) την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/2007.

Άρθρο 8ο. Προθεσμία - Χρόνος παράδοσης
Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Στυλιανή Κοσκινίδη

