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Ρόδος , 18/7/2022
Αρ. Πρωτ. 1017/ΓΠ511
Προς :
Πίνακα ανακοινώσεων
Ιστοσελίδα της επιχείρησης
Παναγόπουλος Νικόλαος του Παν
Γραφείο προμηθειών
περιεχόμενα
τεχνική έκθεση
ενδεικτικός προϋπολογισμός
γενική συγγραφή υποχρεώσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
« Παροχή υπηρεσίας μερικής επισκευής αυτόματου σασμάν λεωφορείου της ΔΕΣ
ΡΟΔΑ»
Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της Επιτροπή συντήρησης και
επισκευής των λεωφορείων και μεταφορικών μέσων της ΔΕΣ ΡΟΔΑ
Τα μέλη της επιτροπής έχοντας υπόψη:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Σύμφωνα με τις Ισχύουσες διατάξεις: του Ν. 3852/2010,
Τον Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών
και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει .
Τις Νέες ρυθμίσεις Ν. 4782/21 σε καίρια άρθρα του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις
δημόσιες συμβάσεις από 01/06/2021.
Το Π.Δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
Τον Νόμο 4555/2018: 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.
Την
διαδικασία επισκευής και συντήρησης των δημοτικών οχημάτων όπου
καθορίζεται από την Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας 3373/390/1975 «Περί
καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών κ.λ.π.» (ΦΕΚ

349/Β), η οποία εκδόθηκε βάσει του άρθρου 11 του ΝΔ 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α) και
εξακολουθεί να ισχύει, όπως στο μεταξύ τροποποιήθηκε από την Απόφαση
4993/745/1975 (ΦΕΚ 489/Β).
7. Την Επιτροπή συντήρησης και επισκευής των λεωφορείων και μεταφορικών μέσων
που συγκροτήθηκε στην Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ με την υπ’
αριθμό 32 11/5/2022 του Δ.Σ
8. Το ΦΕΚ 992/τ.Β΄/26.05.2011 για τη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ»
9. Την 1015/ΕΠ266 18/7/2022 εντολή επιθεώρησης και επισκευή οχήματος του με
αριθ. Κυκλ. ΡΟΙ 1463 οχήματος τύπου λεωφορείου MERCEDES CITARO 0530 .
10. Την με Αρ.275 18/7/2022 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση της δαπάνης
ποσού 744,00 € που αναρτήθηκε στη διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΒΙΨΟΚΙ9-ΨΗΘ. Η δαπάνη
βαρύνει τον κωδικό Κ.Α 6263 του προϋπολογισμού έτους 2022 της Δημοτικής
Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ».
11. Το γεγονός ότι στην Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, κρίνετε απαραίτητη η
δαπάνη με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης και
επισκευής οχημάτων της παρακάτω παροχής υπηρεσιών λόγω έκτακτης βλάβης του
λεωφορείου .
12. Η παροχή υπηρεσίας εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): « Παροχή υπηρεσίας μερικής επισκευής αυτόματου
σασμάν λεωφορείου της ΔΕΣ ΡΟΔΑ» .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «
Παροχή υπηρεσίας μερικής επισκευής αυτόματου σασμάν λεωφορείου της ΔΕΣ
ΡΟΔΑ» συνολικού ποσού 744,00 € με ΦΠΑ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΑΣΤΙΚΟ

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης της Επιτροπή
συντήρησης και επισκευής των λεωφορείων και μεταφορικών μέσων της ΔΕΣ
ΡΟΔΑ με κατάθεση εγγράφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους.
Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται καθαρά η λέξη Προσφορά, ο πλήρης τίτλος
της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό τα στοιχεία του συμμετέχοντος.
Οι τιμές των προσφορών θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικά και θα είναι σε
ευρώ. Οι οικονομικές προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα προσθήκες,
διορθώσεις.
Δεν πρέπει υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, να είναι
καθαρογραμμένη, μονογραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα από τον
προσφέροντα νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής
των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την κάθε προσφορά.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν
ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή αναδόχου είναι οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα
να καλύπτουν τις τεχνικές και τις οικονομικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
επιχείρηση.
Ο ανάδοχος θα εγγυηθεί για την καλή λειτουργία του λεωφορείου . Εάν το λεωφορείο
παρουσιάσει την ίδια βλάβη άμεσα , είναι υποχρεωμένος να την επισκευάσει χωρίς
κόστος υπηρεσιών για την επιχείρηση.
Η πληρωμή παροχή της υπηρεσίας στην ΔΕΣ ΡΟΔΑ θα γίνετε επί πιστώσει.
Η πληρωμή των φορολογικών παραστατικών θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού
εντάλματος πληρωμής από το λογιστήριο της επιχείρησης εφόσον ο ανάδοχος
προσκομίσει τα απαραίτητα έγραφα που τυχόν ζητηθούν (Είσπραξη χρημάτων από το
Δημόσιο, φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα εάν προβλέπεται).
Η εξόφληση θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και μόνο με κατάθεση σε
τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως στην
ΔΕΣ ΡΟΔΑ ευθύνη του ανάδοχου.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την
παράδοση της προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην απόφαση
ανάθεσης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία-έγγραφα πρέπει:

•

•

Να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου, ή να σταλούν με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Δημοτικής
Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, το αργότερο μέχρι και την ημέρα Τετάρτη
20/7/2022 και ώρα 13:00 το μεσημέρι ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών.
Ή να σταλούν με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkarikis@desroda.gr ή
fkaramanolis@desroda.gr μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα της λήξης
κατάθεσης των προσφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
γραφεία της επιχείρησης, Αγίου Ιωάννη 54, 85100, στο τηλέφωνο: 22410-36360 και
φαξ: 22410-27462 στον κ. Καρίκη Μιχάλη & Καραμανώλη Φώτη .

Εγκρίνει

Ο πρόεδρος της επιτροπής

Ο Διευθυντής

Κοντουδάκης Εμμανουήλ

Καραμανώλης Φώτης

Τα μέλη
Πατρός Ιωάννης

Χριστοφάκης Αλέξανδρος

