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και
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΣΧΕΔΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων ISUZU του ΛΚΔΜ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ Α.Ε. ή ΔΕΗ ή Επιχείρηση), Χαλκοκονδύλη
30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς
σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την
ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Εργασίες συντήρησης και επισκευής
οχημάτων ISUZU του ΛΚΔΜ».

2.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, η οποία προσδιορίζεται με βάση την τιμή.

3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Επιχείρησης, ανέρχεται σε € 29.000,00
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης που αναφέρονται στο Άρθρο 1 του
Σχεδίου Σύμβασης. Ο Προϋπολογισμός Υπηρεσίας αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.
4.

Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην Αίθουσα Β-14 του Ισογείου του
Νέου Διοικητηρίου του ΛΚΔΜ, 23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, στις
21.07.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια
Επιτροπή που θα συστήσει η Επιχείρηση, ενώπιον εκπροσώπων των προσφερόντων, εφόσον το
επιθυμούν.
ΣΧΕΔΙΟ

5. Στο Διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
(φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι:
ü είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην
Ελλάδα (ΓΕΜΗ) για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με εργασίες επισκευής και
συντήρησης οχημάτων/μηχανημάτων ΜΕΚ, η οποία θα αποδεικνύεται από την αναγραφή
του αντίστοιχου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
και
ü

6.

έχουν υλοποιήσει επιτυχώς ή έχουν αναλάβει να εκτελέσουν, κατά τη διάρκεια των
τελευταίων τριών (3) ετών, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε
περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, συμβάσεις με παρόμοιο
αντικείμενο με αυτό του διαγωνισμού, εκ των οποίων τουλάχιστον μία εξ αυτών να είναι
αξίας ίσης τουλάχιστον με το 50% της προϋπολογισμένης αξίας του αντικειμένου του
Διαγωνισμού για το οποίο ο διαγωνιζόμενος προσφέρει. Συμβάσεις με παρόμοιο
αντικείμενο θεωρούνται αυτές που αναφέρονται σε εργασίες επισκευής και συντήρησης
οχημάτων/μηχανημάτων ΜΕΚ.

Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Η
άρση της ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της, παρέχει στην Επιχείρηση το δικαίωμα
αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από μελλοντικές διαδικασίες παροχής υπηρεσιών.

7.

Στο φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται:
7.1

η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην
παρούσα υπόδειγμα

7.2

Πίνακα Συμβάσεων Παρόμοιων Εργασιών, τις οποίες ο προσφέρων έχει εκτελέσει
επιτυχώς ή έχει αναλάβει να εκτελέσει, όπου θα αναφέρονται για κάθε σύμβαση και κατ’
ελάχιστο τα ακόλουθα:
Æτο αντικείμενο της σύμβασης
Æ ο αριθμός και η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης
Æ η επωνυμία των αντισυμβαλλόμενων οικονομικών φορέων, η διεύθυνσή τους και
στοιχεία επικοινωνίας
Æ η συμβατική και η πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της
σύμβασης.

7.3

Βεβαιώσεις των οικονομικών φορέων για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι
υπόψη συμβάσεις, ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο (Πιστοποιήσεις εργασιών,
Πρωτόκολλα Παραλαβής κλπ), με τα οποία θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεσή τους. Οι
Βεβαιώσεις αυτές ή τα άλλα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία απαραίτητα θα συνοδεύουν
τον Πίνακα Εμπειρίας
Τα στοιχεία που ζητούνται στις παραγράφους 7.2 και 7.3 θα εξετασθούν, επαληθευθούν
και αξιολογηθούν από τη ΔΕΗ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών. Εάν εκ των
στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται η αντίστοιχη κατοχή τίτλου ή η δηλούμενη
εμπειρία, κατά την εύλογη κρίση της ΔΕΗ, η αντίστοιχη προσφορά θα απορριφθεί.

8.

7.4

Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου, στο οποίο θα εκτελούνται οι
εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων.

7.5

Πιστοποίηση από την αντιπροσωπεία ή τον κατασκευαστή ή Πιστοποίηση ISO
9001:2008 πιστοποιημένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ), με πεδίο
εφαρμογής “Επισκευή και συντήρηση οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων”.

7.6

Δήλωση Συνυπευθυνότητας σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση
οικονομικών φορέων σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα.

7.7

η Οικονομική Προσφορά

ΣΧΕΔΙΟ

Ο Διαγωνισμός διενεργείται με το σύστημα προσφοράς με τρία επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
(%):
1) επί των Τιμών Υπηρεσίας και του Προϋπολογισμού Υπηρεσίας των εργασιών συντήρησης
και επισκευής οχημάτων ISUZU του ΛΚΔΜ (ΕΕ),
2) επί των Τιμών των γνησίων υλικών – ανταλλακτικών με βάση τον τιμοκατάλογο της επίσημης
αντιπροσωπείας ISUZU στην Ελλάδα (ΕΑ),
3) επί των Τιμών Υπηρεσίας και του Προϋπολογισμού Υπηρεσίας της μεταφοράς των οχημάτων
από τις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης στο συνεργείο του Αναδόχου ή αντίστροφα (μονή
διαδρομή) (ΕΜ).
Όλα τα επιμέρους κονδύλια, που προκύπτουν σύμφωνα με τα παραπάνω, στρογγυλοποιούνται
στα δύο δεκαδικά ψηφία.
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Η μέση τεκμαρτή έκπτωση (Εμ) του διαγωνισμού θα υπολογιστεί με με βάση τα τρία επί μέρους
ενιαία ποσοστά έκπτωσης και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιμέρους δαπάνης (εργασίες
,ανταλλακτικά και μεταφορά) στη συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του διαγωνισμού.
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας με τη μεγαλύτερη προσφερόμενη μέση
τεκμαρτή έκπτωση (Εμ).
Τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης θα πρέπει να συμπληρωθούν σε ακέραιες μονάδες επί τοις
εκατό ολογράφως και αριθμητικώς, σύμφωνα με τον αναγραφόμενο τύπο στο «Έντυπο
προσφοράς». Εάν σε κάποιο προσφερόμενο επί μέρους ποσοστό έκπτωσης υπάρχει
ασυμφωνία μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής, υπερισχύει η ολόγραφη.
Τα χορηγούμενα έντυπα στους Προσφέροντες είναι τα εξής:
-

Έντυπο προσφοράς (συμπληρώνεται από τον προσφέροντα)

-

Τιμολόγιο Εργασιών & Μεταφοράς Οχήματος Υπηρεσίας

-

Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Υπηρεσίας

-

Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς (Συμπληρώνεται από την αρμόδια Επιτροπή)

- Τιμολόγιο Εργασιών & Μεταφοράς Οχήματος Προσφοράς (Συμπληρώνεται από την αρμόδια
Επιτροπή)
9. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς, η αρμόδια Επιτροπή της Επιχείρησης αρχικά
καθορίζει τη σειρά μειοδοσίας με βάση το κριτήριο ανάθεσης.
Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του μειοδότη. Σε
περίπτωση που δεν γίνει δεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του
επόμενου κατά σειρά μειοδοσίας προσφέροντος κ.ο.κ. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, τίθεται
υπόψη του αρμοδίου οργάνου της Επιχείρησης για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της
σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που γίνονται από το
μειοδότη.
ΣΧΕΔΙΟ

10. Τυχόν διαμαρτυρία οικονομικού φορέα σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας, τίθεται υπόψη
αρμόδιας Επιτροπής της Επιχείρησης, η οποία συγκροτείται για το σκοπό αυτό.
11. Το τεύχος της Πρόσκλησης, του σχεδίου της Σύμβασης μετά των παραρτημάτων τους διατίθενται
ηλεκτρονικά
μέσω
της
επίσημης
ιστοσελίδας
(site)
της
Επιχείρησης:
https://eprocurement.dei.gr"2020.303/ΛΚΔΜ όπου και παρέχονται οι σχετικές με την
παραλαβή τους οδηγίες.

Συνημμένα:
- Έντυπο οικονομικής Προσφοράς
- Σχέδιο Σύμβασης
- Τεχνική Περιγραφή
- Υποδείγματα
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«Εργασίες συντήρησης και
επισκευής
οχημάτων
ISUZU του ΛΚΔΜ».

α. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προσφέροντα)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(%)
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εργασίες συντήρησης και
επισκευής οχημάτων ISUZU
Eκπτ.Ε
Γνήσια υλικά–ανταλλακτικά
με βάση τον τιμοκατάλογο
της επίσημης
αντιπροσωπείας ISUZU στην
Ελλάδα

ΕΕ=

ΕΑ =

Eκπτ.A
Για τη μεταφορά ενός
οχήματος από τις
εγκαταστάσεις της
Επιχείρησης στο συνεργείο
του Αναδόχου και
αντίστροφα (μονή
διαδρομή)

ΕΜ =

Eκπτ.Μ

Εμ (Μέση τεκμαρτή έκπτωση):
[ 0,28 X EE] + [0,65 Χ ΕΑ] + [0,07 Χ ΕΜ] = ………….%

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(%)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
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β.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(€)

A. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
1

Εξαγωγή κινητήρα

45,55

2

Τοποθέτηση κινητήρα

45,55

3

Εξαγωγή κυλινδροκεφαλής και επανατοποθέτηση
(Συμπεριλαμβάνεται η εργασία της παρ. Α.4, Α.6, Α.7, Α.8, Α.9,
Α.10, A.19, Α.24, A.25, A.26, A.27, A.28, Α.30, Α.46, Α.48, Α.50,
Α.65, Α.66 & Α.68)

69,02

4

Ρύθμιση βαλβίδων

10,00

5

Επισκευή κυλινδροκεφαλής

24,85

6

Αντικατασταση εκκεντροφορου (ανα τεμαχιο)

15,00

7

Αντικατάσταση εξαγωγή τοποθέτηση ωστήρια βαλβίδων

10,00

8

Αντικατάσταση φλάντζας κυλινδροκεφαλής

13,80

9

Εξαγωγη τοποθετηση καπάκι βαλβίδων

5,00

10

Αντικατάσταση ψυγείου νερού

8,28

11

Αντικατάσταση αντλίας νερού

16,57

12

Αντικατάσταση κολάρων νερού

2,76

13

Αντικατασταση φουσκα θερμοκρασιας

4,00

14

Αντικατάσταση θερμοστάτη

4,14

15

Αντικατάσταση φλάντζας αντλίας νερού (Συμπεριλαμβάνεται η
εργασία της παρ. Α.11)

16,57

16

Αντικατάσταση ιμάντα αντλίας νερού

5,52

17

Αντικατάσταση φτερωτής

6,90

Σελίδα 3 από 22

18

Αντικατάσταση υδραργυρου

6,00

19

Αντικατάσταση μπέκ τεμ. 4 (Συμπεριλαμβάνεται η εργασία της
παρ. Α.9 & Α.64)

41,41

20

Αντικατάσταση αντλίας καυσίμου

19,33

21

Αντικατασταση εξωστερ (αντλία κενού)

14,00

22

Αντικατασταση κολαρο υποπιεσης εξωστερ

4,00

23

Αντικατάσταση πεταλούδας γκαζιού

24,85

24

Αντικατάσταση σωληνώσεων καυσίμου

13,80

25

Αντικατάσταση πολλαπλής εισαγωγής και φλάντζας

44,18

26

Αντικατάσταση φλάντζας πολλαπλής εισαγωγής

4,70

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(€)

27

Αντικατάσταση πολλαπλής εξαγωγής και φλάντζας

44,18

28

Αντικατάσταση φλάντζας πολλαπλής εξαγωγής

4,70

29

Αντικατάσταση σωλήνα εξάτμισης

13,80

30

Αντικατάσταση τουρμπίνας

41,41

31

Αντιακτασταση μπεκιερας

15,00

32

Αντικατάσταση αντλίας πετρελαίου

69,02

33

Αντικατασταση βαλβιδας FRP

20,00

34
35

Εξαγωγη τοποθετηση καθαρισμος βαλβιδας FRP
(Συμπεριλαμβανεται η εργασια της παρ. 33)
Αντικατάσταση κάρτερ (Συμπεριλαμβάνεται η εργασία της παρ.
Α.36)

50,00
11,04

36

Αντικατάσταση φλάντζας κάρτερ

11,04

37

Αντικατασταση αντλιας λαδιου

35,00

38

Αντικατασταση φουσκας λαδιου

4,00

39

Αντικατάσταση δεξαμενής καυσίμου

33,13

40

Αντικατασταση στομιο δεξαμενης

10,00

41

Αντικατασταση κολαρο λαιμου ρεζερβουας

8,00

42

Αντικατασταση τροχαλια στροφαλου

12,00

43

Αντικατάσταση μπροστινής τσιμούχας στροφάλου

27,61

44

Αντικατάσταση πισινής τσιμούχας στροφάλου

35,89

45

Αντικατάσταση φλάντζας καθρέπτου

66,26

46

Αντικατάσταση καδένας χρονισμού

27,61

47

Αντικατάσταση γρανάζι χρονισμού

10,00
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48

Αντικατάσταση τεντωτήρα καδένας χρονισμού

8,28

49

Αντικατάσταση ψυγείου κλιματισμού (A/C)

24,85

50

Αντικατάσταση συμπιεστή A/C (κλιματισμός)

13,80

51

Σύνδεση σωληνώσεων A/C

13,80

52

Έλεγχος κενό αέρος και συμπλήρωμα φρέου A/C

13,80

53

Πλύσιμο ψυγείου A/C

2,76

54

Πλύσιμο - καθαρισμός εσωτερικά & εξωτερικά ψυγείου

11,04

55

Αντικατάσταση βάσεων στήριξης κινητήρα

19,33

56

Αντικατάσταση ιμάντα αντλίας τιμονιού

5,52

57

Αντικατάσταση ιμάντα εναλλακτήρα (δυναμό)

7,73

58

Αντικατάσταση ιμάντα συμπιεστού A/C

7,73

59

Έλεγχος διαρροών καυσίμου και λαδιού κινητήρα

5,52

60

Αντικατάσταση ψυγείου καλοριφέρ με τα παρελκόμενα

49,70

61

Αντικατάσταση πεντάλ (παντόφλα) γκαζιού

8,28

62

Αντικατάσταση βαλβίδας υποπίεσης τουρμπίνας

22,50

63

Αντικατασταση αισθητηρα μαζας αερα (MAF)

5,00

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(€)

64

Αντικατασταση εξαγωγη-τοποθετηση intercooler

6,00

65

Αντικατάσταση ψυγείο ανακύκλωσης καυσαερίων (EGR)

22,50

66

Αντικατάσταση βαλβίδας ανακύκλωσης καυσαερίων (EGR)

22,50

67

Αντικατάσταση ψυγείου λαδιού κινητήρα

44,99

68

Αντικατάσταση καταλύτη κινητήρα άνω

35,99

69

Αντικατάσταση καταλύτη κινητήρα κάτω

26,99

Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
1. Σ Υ Μ Π Λ Ε Κ Τ Η Σ
1.1
1.2
1.3
1.4

Ρύθμιση συμπλέκτου

5,15

Αντικατάσταση συμπλέκτου (Συμπεριλαμβάνεται η εργασία
της παρ. 2.1 )
Αντικατάσταση ρουλμάν συμπλέκτου (με ταυτόχρονη εξαγωγή
του κιβ. ταχ. )
Αντικατάσταση δίχαλου ρουλμάν συμπλέκτου
(
με ταυτόχρονη εξαγωγή του κιβ. ταχ.)

28,62
24,48
25,86

1.5

Αντικατάσταση αντλίας συμπλέκτου

9,30

1.6

Αντικατάσταση βοηθητικής αντλίας συμπλέκτου

6,54
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1.7

Αντικατασταση βάση τσιμούχα οδηγού ρουλεμαν συμπλέκτη

10,00

2. Κ Ι Β Ω Τ Ι Ο Τ Α Χ Υ Τ Η Τ Ω Ν
2.1

Εξαγωγή κιβωτίου ταχυτήτων

23,10

2.2

Τοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων

23,10

2.3

Αποσυναρμολόγηση κιβωτίου ταχυτήτων που έχει αφαιρεθεί
από το όχημα

23,10

2.4

Πλήρη συναρμολόγηση όλων των επί μέρους εξαρτημάτων
του κιβωτίου ταχυτήτων. Το κιβώτιο έτοιμο προς λειτουργία

23,10

2.5

Αντικατάσταση βάσεων στήριξης κιβωτίου ταχυτήτων

8,28

2.6

Αντικατάσταση λεβιέ αλλαγή ταχυτήτων

8,28

2.7

Αντικατάσταση βοηθητικού κιβωτίου ταχυτήτων

50,70

2.8

Αντικατάσταση καδένας βοηθητικού κιβωτίου ταχυτήτων

47,94

2.9

Αντικατάσταση μηχανισμός τετρακίνησης βοηθητικού

15,74

2.10

Αντικατάσταση γρανάζι- αισθητήρας χιλιομετρητή

13,50

2.11

Αντικατάσταση τσιμούχα βοηθητικού

11,25

2.12

Αντικατασταση αισθητηρα TRANS CASE

5,00

3. Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Ο Σ Α Ξ Ο Ν Α Σ
3.1

Αντικατάσταση κεντρικού άξονα και σταυρού κεντρικού
άξονα

14,43

3.2

Αντικατάσταση μόνο κεντρικού άξονα

11,67

3.3

Αντικατάσταση μεσαία τριβή διαφορικού

22,50

4. Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ι Κ Ο
4.1

Εξαγωγή διαφορικού

28,62

4.2

Τοποθέτηση διαφορικού

28,62

Α/Α
4.3
4.4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Πλήρη αποσυναρμολόγηση διαφορικού που έχει αφαιρεθεί
από το όχημα
Πλήρη συναρμολόγηση όλων των επί μέρους εξαρτημάτων
του διαφορικού

ΤΙΜΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(€)
14,82
14,82

4.5

Αντικατάσταση τσιμούχας διαφορικού

10,67

4.6

Αντικατάσταση των δύο (2) ρουλεμάν διαφορικού

28,62

4.7

Αντικατάσταση ρουλεμάν τσιμούχες ημιαξονίου πίσω ανά τροχό

24,74

4.8

Αντικατάσταση ηλεκτρικός μηχανισμός τετρακίνησης εμπρός
διαφορικού

24,74
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4.9

Αντικατάσταση ρουλεμάν ημιαξονίου εσωτερικό στο διαφορικό
ανά τροχό (Συμπεριλαμβάνεται η εργασία της παρ. 5.1)

38,24

4.10

Αντικατασταση ρουλεμαν- τσιμουχα ημιαξονιου εσωτερικά
(Συμπεριλαμβανεται η εργασια της παρ. 4.9 & 4.11) ανα τροχο

50,00

4.11

Αντικατασταση γραναζι ρουλεμαν γραναζιου 4Χ4

6,00

5. Α Ξ Ο Ν Ε Σ Τ Ρ Ο Χ Ω Ν
5.1

Εξαγωγή και έλεγχος ημιαξονίων ( ανά τροχό)

31,38

5.2

Αντικατάσταση ρουλμάν μπροστινού τροχού και ρύθμιση

10,67

5.3

Αντικατάσταση σετ φυσούνες εξωτερικές μπιλιοφόρου

16,57

5.4

Αντικατάσταση σετ φυσούνες εσωτερικές ημιαξονίου

16,57

5.5

Αντικατάσταση τσιμούχας ακραξονίου και ρουλεμάν

11,04

5.6

Αντικατάσταση ημιαξονίου (Συμπεριλαμβάνεται η εργασία της
παρ. 5.1)

34,14

5.7

Αντικατάσταση τσιμούχας ημιαξονίου (μουαγιέ)

8,28

5.8

Αντικατάσταση εξωτερικού – εσωτερικού μπιλιοφόρου
(Συμπεριλαμβάνεται η εργασία της παρ. 5.1)

31,38

5.9

Ρύθμιση ρουλμάν μπροστινού τροχού

5,52

5.10

Αντικατάσταση μουαγιέ τροχού

14,82

5.11

Αντικατάσταση ακραξονίου τροχού

14,82

5.12

Αντικατάσταση γρανάζι εσωτερικό ABS

17,99

5.13

Αντικατασταση παξιμαδια-μπουλονια ενός τροχου

10,00

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
1

Έλεγχος μπάρας και ακρόμπαρων – κρεμαγιέρας
α. Οπτικός έλεγχος
β. Με τζογόμετρο

9,42

2

Αντικατάσταση ακρόμπαρων

7,91

3

Αντικατάσταση κρεμαγιέρας

27,07

4

Αντικατάσταση άξονα τιμονιού

10,49

5

Αντικατάσταση υδραυλικής αντλίας διευθύνσεως

13,44

6

Ευθυγράμμιση οχήματος (όλοι οι τροχοί)

6,90

7

Ζυγοστάθμιση τροχών (ανά τροχό)

6,90

8

Αντικατάσταση μπαλάκι ψαλιδιού άνω και κάτω

13,44

9

Αντικατάσταση συνεμπλόκ ψαλιδιού

13,44

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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ΤΙΜΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(€)

10

Αντικατάσταση πείρου σύνδεσης ψαλιδιού

12,42

11

Αντικατάσταση συνεμπλόκ ζυγαριάς

2,76

12

Αντικατάσταση μπαλάκια ζυγαριάς

6,90

13

Έλεγχος μπαλάκια ψαλιδιών άνω - κάτω

6,90

14

Αντικατάσταση ψαλίδι άνω ανά τροχό

20,25

15

Αντικατάσταση ψαλίδι κάτω ανά τροχό

31,49

16

Αντικατάσταση ημίμπαρο κρεμαριέρας

15,74

Δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
1

Αποσυναρμολόγηση, καθαρισμός και γενικός έλεγχος των
εξαρτημάτων πέδησης επί των τροχών (όλοι οι τροχοί)

12,06

2

Αντικατάσταση αντλίας φρένων

13,06

3

Αντικατάσταση σωληνώσεων συστήματος πέδησης

12,06

4

Στερέωση σωληνώσεων του συστήματος πέδησης

5,52

5

Ρύθμιση χειρόφρενου

2,76

6

Αντικατάσταση τακάκια φρένων (μπροστινά)

10,67

7

Αντικατάσταση κυλινδράκι ενός τροχού

10,67

8
9
10
11
12

Αντικατάσταση ή εξαγωγή-τοποθέτηση δισκόπλακας ενός
τροχού
Αντικατάσταση ή εξαγωγή -τοποθέτηση ενός ταμπούρου
τροχού
Αντικατάσταση σιαγόνες ενός τροχού
Αντικατάσταση ντίζας χειρόφρενου (Συμπεριλαμβάνεται η
εργασία της παρ. Δ.5)
Αντικατάσταση εξαγωγή-τοποθέτηση δαγκάνας φρένου ανά
τροχό (συμπεριλαμβάνεται η εργασία της παρ. Δ.8)

12,27
8,28
6,90
6,90
15,74

13

Αντικατάσταση ρεγουλατόρου πίσω φρένων ανά τροχό

11,25

14

Αντικατάσταση αισθητήρα ABS εμπρός ανά τροχό

17,99

15

Αντικατάσταση αισθητήρα ABS πίσω τροχών

26,99

16

Αντικατασταση μοναδα ABS- σωληνακια φρενων

20,00

17

Αντικατασταση σερβομηχανισμου

14,00

Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
1

Έλεγχος αποσβεστήρων κραδασμών (αμορτισέρ) και ελατηρίων
με ειδική συσκευή ελέγχου

5,15

2

Αντικατάσταση αμορτισέρ (ανά τεμάχιο)

3,59

3
4
5

Αντικατάσταση εξαγωγη-τοποθετηση πισινών ελλειψοειδών
ελατηρίων (σούστες) (ανά τεμάχιο)
Αντικατασταση σουστόφυλλο (ανα τεμαχιο) (Συμπεριλαμβανεται
η εργασια της παρ. 3)
Αντικατάσταση συνεμπλόκ (ανά τεμάχιο)
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13,06
20,00
1,66

6

Αντικατάσταση και ρύθμιση ράβδων στρέψεων

18,58

7

Ρύθμιση ράβδων στρέψεων

5,52

8

Αντικατάσταση ελαστικών κρουστήρων (στο σασί)

4,14

ΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1

Αντικατάσταση εκκινητού (μίζας)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

9,30
ΤΙΜΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(€)

2

Επισκευή μίζας

24,85

3

Αντικατάσταση εναλλακτήρα

10,67

4

Επισκευή εναλλακτήρα

24,48

5

Αντικατάσταση φανού (ανά τεμάχιο)

4,14

6

Αντικατάσταση οργάνου στο ταμπλό

18,96

7

Αντικατάσταση κινητήρα υαλοκαθαριστήρων

11,04

8

Γενική αντικατάσταση ηλεκτρικής πλεξούδας (όλα τα καλώδια)

47,94

9

Αντικατάσταση συσσωρευτή

4,14

10

Αντικατάσταση διακόπτη εκκίνησης

20,34

11

Αντικατάσταση ηλεκτροκινητήρα καλοριφέρ

12,42

12

Αντικατάσταση ρελέ προθέρμανσης

6,90

13

Επισκευή καλωδίων προθέρμανσης

20,70

14

Έλεγχος προθερμαντήρων

5,52

15

Αντικατάσταση προθερμαντήρων

12,42

16

Αντικατάσταση όργανο χιλιομετρητού (ηλεκτρονικό)

12,42

17

Διάγνωση με ηλεκτρονική συσκευή λειτουργίας του κινητήρα

5,52

18
19

Διάγνωση με ηλεκτρονική συσκευή λειτουργίας του συστήματος
ABS
Διάγνωση με ηλεκτρονική συσκευή του συστήματος αερόσακων
Α/Β

5,52
5,52

20

Εξαγωγή-τοποθέτηση επισκευή καλωδίωσης χιλιομετρητή

44,99

21

Εξαγωγή-τοποθέτηση επισκευή καλωδίωσης ABS

53,98

22

Εξαγωγή-τοποθέτηση επισκευή καλωδιωσης τετρακίνησης

53,98

23

Εξαγωγή-τοποθέτηση επισκευή εμπρόσθιων φώτων (ανά
τεμάχιο)

12,86

24

Εξαγωγή-τοποθέτηση επισκευή οπίσθιων φώτων (ανά τεμάχιο)

8,00

25

Αντικατάσταση διακόπτη ηλεκτρικών παραθύρων

6,75
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26

Αντικατασταση διακόπτη φωτων

10,00

27

Αντικατασταση σαρπατινα τιμονιου

10,00

28

Αντικατασταση κορνα

4,00

29

Κωδικοποιηση κλειδιου

30,00

30

Κωδικοποιηση immobilizer

30,00
Ζ. ΑΜΑΞΩΜΑ

1

Αντικατάσταση κλειδαριάς πόρτας (ανά τεμάχιο)

16,57

2

Αντικατάσταση μηχανισμού υαλοπίνακα πόρτας (ανά τεμάχιο)

16,57

3

Αντικατάσταση υαλοπίνακα πόρτας (ανά τεμάχιο)

16,57

4

Αντικατάσταση αλεξίνεμου (παρμπρίζ)

31,38

5

Αντικατάσταση τσιμούχας παρμπρίζ

16,57

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(€)

6

Αντικατάσταση καθίσματος (ανά τεμάχιο)

13,80

7

Επισκευή καθίσματος (ανά τεμάχιο)

13,80

8

Αντικατάσταση ταπετσαρίας πόρτας

14,82

9

Αντικατάσταση πόρτας (ανά τεμάχιο)

16,57

10

Βαφή πόρτας

30,37

11

Αντικατάσταση τσιμούχας πόρτας (ανά τεμάχιο)

13,80

12

Αντικατάσταση φτερού πίσω – εμπρός

50,70

13

Αντικατάσταση φτερού (ανά τεμάχιο)

11,04

14

Βαφή φτερού (ανά τεμάχιο)

16,57

15

Αντικατασταση φρυδι φτερου

5,00

16

Αντικατάσταση καπό

14,82

17

Βαφή καπό

27,61

18

Αντικατασταση ντιζα και χερουλι κλειστρο καπο

10,00

19

Αντικατάσταση μάσκας

13,44

20

Αντικατάσταση μπροστινού προφυλακτήρα

13,44

21

Αντικατάσταση πισινού προφυλακτήρα

15,18

22

Αντικατάσταση καμπίνας οδήγησης

110,43

23

Βαφή καμπίνας οδήγησης

82,82

24

Αντικατάσταση οροφής αμαξώματος

55,22
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25

Βαφή οροφής αμαξώματος

27,61

26

Αντικατάσταση καθρέπτη (ανά τεμάχιο)

8,28

27

Αντικατάσταση ελαστικού φτερού τροχών (ανά τεμάχιο)

6,90

28

Αντικατάσταση λασπωτήρα (ανά τεμάχιο)

4,14

29

Ολική βαφή αμαξώματος

303,69

30

Αντικατάσταση βάσεων στήριξης προφυλακτήρων

11,04

31

Στερέωση μπροστινού προφυλακτήρα

8,28

32

Στερέωση οπίσθιου προφυλακτήρα

8,28

33

Αντικατάσταση ή εξαγωγή-τοποθέτηση καρότσας κομπλέ

62,98

34

Ολική βαφή καρότσας

89,98

Α/Α

1

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Για τη μεταφορά ενός οχήματος από τις εγκαταστάσεις της
Επιχείρησης στο συνεργείο ή αντίστροφα (μονή διαδρομή)
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ΤΙΜΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(€)
29,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Λιγνιτική Παραγωγή

Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Αριθμός Διακήρυξης: 2020.303/ΛΚΔΜ
Αντικείμενο:

«Εργασίες συντήρησης και
επισκευής
οχημάτων
ISUZU του ΛΚΔΜ».

γ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (€)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

1

Εργασίες συντήρησης και
επισκευής οχημάτων
ISUZU του ΛΚΔΜ (EE)

8.120,00

28,00%

2

Γνήσια υλικά –
ανταλλακτικά με βάση τον
τιμοκατάλογο της επίσημης
αντιπροσωπείας ISUZU
στην Ελλάδα (EA)

18.850,00

65,00%

3

Για τη μεταφορά ενός
οχήματος από τις
εγκαταστάσεις της
Επιχείρησης στο συνεργείο
ή αντίστροφα (μονή
διαδρομή) (EM)

2.030,00

7,00%

ΣΥΝΟΛΟ

29.000,00

100%
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Λιγνιτική Παραγωγή

Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Αριθμός Διακήρυξης: 2020.303/ΛΚΔΜ
Αντικείμενο:

«Εργασίες συντήρησης και
επισκευής
οχημάτων
ISUZU του ΛΚΔΜ».

δ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από την αρμόδια Επιτροπή)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Εργασίες συντήρησης και
επισκευής οχημάτων
ISUZU του ΛΚΔΜ (EE)

28,00%

2

Γνήσια υλικά –
ανταλλακτικά με βάση τον
τιμοκατάλογο της επίσημης
αντιπροσωπείας ISUZU
στην Ελλάδα (EA)

65,00%

3

Για τη μεταφορά ενός
οχήματος από τις
εγκαταστάσεις της
Επιχείρησης στο συνεργείο
ή αντίστροφα (μονή
διαδρομή) (EM)

7,00%

ΣΥΝΟΛΟ

100%
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Λιγνιτική Παραγωγή

Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Αριθμός Διακήρυξης: 2020.303/ΛΚΔΜ
Αντικείμενο:

«Εργασίες συντήρησης και
επισκευής
οχημάτων
ISUZU του ΛΚΔΜ».

ε.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
A. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

1

Εξαγωγή κινητήρα

2

Τοποθέτηση κινητήρα

3

Εξαγωγή κυλινδροκεφαλής και επανατοποθέτηση
(Συμπεριλαμβάνεται η εργασία της παρ. Α.4, Α.6, Α.7, Α.8, Α.9,
Α.10, A.19, Α.24, A.25, A.26, A.27, A.28, Α.30, Α.46, Α.48, Α.50,
Α.65, Α.66 & Α.68)

4

Ρύθμιση βαλβίδων

5

Επισκευή κυλινδροκεφαλής

6

Αντικατασταση εκκεντροφορου (ανα τεμαχιο)

7

Αντικατάσταση εξαγωγή τοποθέτηση ωστήρια βαλβίδων

8

Αντικατάσταση φλάντζας κυλινδροκεφαλής

9

Εξαγωγη τοποθετηση καπάκι βαλβίδων

10

Αντικατάσταση ψυγείου νερού

11

Αντικατάσταση αντλίας νερού

12

Αντικατάσταση κολάρων νερού

13

Αντικατασταση φουσκα θερμοκρασιας

14

Αντικατάσταση θερμοστάτη

15

Αντικατάσταση φλάντζας αντλίας νερού (Συμπεριλαμβάνεται η
εργασία της παρ. Α.11)

16

Αντικατάσταση ιμάντα αντλίας νερού
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ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(€)

17

Αντικατάσταση φτερωτής

18

Αντικατάσταση υδραργυρου

19

Αντικατάσταση μπέκ τεμ. 4 (Συμπεριλαμβάνεται η εργασία της
παρ. Α.9 & Α.64)

20

Αντικατάσταση αντλίας καυσίμου

21

Αντικατασταση εξωστερ (αντλία κενού)

22

Αντικατασταση κολαρο υποπιεσης εξωστερ

23

Αντικατάσταση πεταλούδας γκαζιού

24

Αντικατάσταση σωληνώσεων καυσίμου

25

Αντικατάσταση πολλαπλής εισαγωγής και φλάντζας

26

Αντικατάσταση φλάντζας πολλαπλής εισαγωγής

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

27

Αντικατάσταση πολλαπλής εξαγωγής και φλάντζας

28

Αντικατάσταση φλάντζας πολλαπλής εξαγωγής

29

Αντικατάσταση σωλήνα εξάτμισης

30

Αντικατάσταση τουρμπίνας

31

Αντιακτασταση μπεκιερας

32

Αντικατάσταση αντλίας πετρελαίου

33

Αντικατασταση βαλβιδας FRP

34
35

Εξαγωγη τοποθετηση καθαρισμος βαλβιδας FRP
(Συμπεριλαμβανεται η εργασια της παρ. 33)
Αντικατάσταση κάρτερ (Συμπεριλαμβάνεται η εργασία της παρ.
Α.36)

36

Αντικατάσταση φλάντζας κάρτερ

37

Αντικατασταση αντλιας λαδιου

38

Αντικατασταση φουσκας λαδιου

39

Αντικατάσταση δεξαμενής καυσίμου

40

Αντικατασταση στομιο δεξαμενης

41

Αντικατασταση κολαρο λαιμου ρεζερβουας

42

Αντικατασταση τροχαλια στροφαλου

43

Αντικατάσταση μπροστινής τσιμούχας στροφάλου

44

Αντικατάσταση πισινής τσιμούχας στροφάλου

45

Αντικατάσταση φλάντζας καθρέπτου

46

Αντικατάσταση καδένας χρονισμού
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ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(€)

47

Αντικατάσταση γρανάζι χρονισμού

48

Αντικατάσταση τεντωτήρα καδένας χρονισμού

49

Αντικατάσταση ψυγείου κλιματισμού (A/C)

50

Αντικατάσταση συμπιεστή A/C (κλιματισμός)

51

Σύνδεση σωληνώσεων A/C

52

Έλεγχος κενό αέρος και συμπλήρωμα φρέου A/C

53

Πλύσιμο ψυγείου A/C

54

Πλύσιμο - καθαρισμός εσωτερικά & εξωτερικά ψυγείου

55

Αντικατάσταση βάσεων στήριξης κινητήρα

56

Αντικατάσταση ιμάντα αντλίας τιμονιού

57

Αντικατάσταση ιμάντα εναλλακτήρα (δυναμό)

58

Αντικατάσταση ιμάντα συμπιεστού A/C

59

Έλεγχος διαρροών καυσίμου και λαδιού κινητήρα

60

Αντικατάσταση ψυγείου καλοριφέρ με τα παρελκόμενα

61

Αντικατάσταση πεντάλ (παντόφλα) γκαζιού

62

Αντικατάσταση βαλβίδας υποπίεσης τουρμπίνας

63

Αντικατασταση αισθητηρα μαζας αερα (MAF)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

64

Αντικατασταση εξαγωγη-τοποθετηση intercooler

65

Αντικατάσταση ψυγείο ανακύκλωσης καυσαερίων (EGR)

66

Αντικατάσταση βαλβίδας ανακύκλωσης καυσαερίων (EGR)

67

Αντικατάσταση ψυγείου λαδιού κινητήρα

68

Αντικατάσταση καταλύτη κινητήρα άνω

69

Αντικατάσταση καταλύτη κινητήρα κάτω
Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
1. Σ Υ Μ Π Λ Ε Κ Τ Η Σ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Ρύθμιση συμπλέκτου
Αντικατάσταση συμπλέκτου (Συμπεριλαμβάνεται η εργασία
της παρ. 2.1 )
Αντικατάσταση ρουλμάν συμπλέκτου (με ταυτόχρονη εξαγωγή
του κιβ. ταχ. )
Αντικατάσταση δίχαλου ρουλμάν συμπλέκτου
( με ταυτόχρονη εξαγωγή του κιβ. ταχ.)
Αντικατάσταση αντλίας συμπλέκτου
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ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(€)

1.6

Αντικατάσταση βοηθητικής αντλίας συμπλέκτου

1.7

Αντικατασταση βάση τσιμούχα οδηγού ρουλεμαν συμπλέκτη
2. Κ Ι Β Ω Τ Ι Ο Τ Α Χ Υ Τ Η Τ Ω Ν

2.1

Εξαγωγή κιβωτίου ταχυτήτων

2.2

Τοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων

2.3

Αποσυναρμολόγηση κιβωτίου ταχυτήτων που έχει αφαιρεθεί
από το όχημα

2.4

Πλήρη συναρμολόγηση όλων των επί μέρους εξαρτημάτων
του κιβωτίου ταχυτήτων. Το κιβώτιο έτοιμο προς λειτουργία

2.5

Αντικατάσταση βάσεων στήριξης κιβωτίου ταχυτήτων

2.6

Αντικατάσταση λεβιέ αλλαγή ταχυτήτων

2.7

Αντικατάσταση βοηθητικού κιβωτίου ταχυτήτων

2.8

Αντικατάσταση καδένας βοηθητικού κιβωτίου ταχυτήτων

2.9

Αντικατάσταση μηχανισμός τετρακίνησης βοηθητικού

2.10

Αντικατάσταση γρανάζι- αισθητήρας χιλιομετρητή

2.11

Αντικατάσταση τσιμούχα βοηθητικού

2.12

Αντικατασταση αισθητηρα TRANS CASE
3. Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Ο Σ Α Ξ Ο Ν Α Σ

3.1

Αντικατάσταση κεντρικού άξονα και σταυρού κεντρικού
άξονα

3.2

Αντικατάσταση μόνο κεντρικού άξονα

3.3

Αντικατάσταση μεσαία τριβή διαφορικού
4. Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ι Κ Ο

4.1

Εξαγωγή διαφορικού

4.2

Τοποθέτηση διαφορικού

Α/Α
4.3
4.4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Πλήρη αποσυναρμολόγηση διαφορικού που έχει αφαιρεθεί
από το όχημα
Πλήρη συναρμολόγηση όλων των επί μέρους εξαρτημάτων
του διαφορικού

4.5

Αντικατάσταση τσιμούχας διαφορικού

4.6

Αντικατάσταση των δύο (2) ρουλεμάν διαφορικού

4.7

Αντικατάσταση ρουλεμάν τσιμούχες ημιαξονίου πίσω ανά τροχό

4.8

Αντικατάσταση ηλεκτρικός μηχανισμός τετρακίνησης εμπρός
διαφορικού
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ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(€)

4.9

Αντικατάσταση ρουλεμάν ημιαξονίου εσωτερικό στο διαφορικό
ανά τροχό (Συμπεριλαμβάνεται η εργασία της παρ. 5.1)

4.10

Αντικατασταση ρουλεμαν- τσιμουχα ημιαξονιου εσωτερικά
(Συμπεριλαμβανεται η εργασια της παρ. 4.9 & 4.11) ανα τροχο

4.11

Αντικατασταση γραναζι ρουλεμαν γραναζιου 4Χ4
5. Α Ξ Ο Ν Ε Σ Τ Ρ Ο Χ Ω Ν

5.1

Εξαγωγή και έλεγχος ημιαξονίων ( ανά τροχό)

5.2

Αντικατάσταση ρουλμάν μπροστινού τροχού και ρύθμιση

5.3

Αντικατάσταση σετ φυσούνες εξωτερικές μπιλιοφόρου

5.4

Αντικατάσταση σετ φυσούνες εσωτερικές ημιαξονίου

5.5

Αντικατάσταση τσιμούχας ακραξονίου και ρουλεμάν

5.6

Αντικατάσταση ημιαξονίου (Συμπεριλαμβάνεται η εργασία της
παρ. 5.1)

5.7

Αντικατάσταση τσιμούχας ημιαξονίου (μουαγιέ)

5.8

Αντικατάσταση εξωτερικού – εσωτερικού μπιλιοφόρου
(Συμπεριλαμβάνεται η εργασία της παρ. 5.1)

5.9

Ρύθμιση ρουλμάν μπροστινού τροχού

5.10

Αντικατάσταση μουαγιέ τροχού

5.11

Αντικατάσταση ακραξονίου τροχού

5.12

Αντικατάσταση γρανάζι εσωτερικό ABS

5.13

Αντικατασταση παξιμαδια-μπουλονια ενός τροχου
Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1

Έλεγχος μπάρας και ακρόμπαρων – κρεμαγιέρας
α. Οπτικός έλεγχος
β. Με τζογόμετρο

2

Αντικατάσταση ακρόμπαρων

3

Αντικατάσταση κρεμαγιέρας

4

Αντικατάσταση άξονα τιμονιού

5

Αντικατάσταση υδραυλικής αντλίας διευθύνσεως

6

Ευθυγράμμιση οχήματος (όλοι οι τροχοί)

7

Ζυγοστάθμιση τροχών (ανά τροχό)

8

Αντικατάσταση μπαλάκι ψαλιδιού άνω και κάτω

9

Αντικατάσταση συνεμπλόκ ψαλιδιού

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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10

Αντικατάσταση πείρου σύνδεσης ψαλιδιού

11

Αντικατάσταση συνεμπλόκ ζυγαριάς

12

Αντικατάσταση μπαλάκια ζυγαριάς

13

Έλεγχος μπαλάκια ψαλιδιών άνω - κάτω

14

Αντικατάσταση ψαλίδι άνω ανά τροχό

15

Αντικατάσταση ψαλίδι κάτω ανά τροχό

16

Αντικατάσταση ημίμπαρο κρεμαριέρας
Δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

1

Αποσυναρμολόγηση, καθαρισμός και γενικός έλεγχος των
εξαρτημάτων πέδησης επί των τροχών (όλοι οι τροχοί)

2

Αντικατάσταση αντλίας φρένων

3

Αντικατάσταση σωληνώσεων συστήματος πέδησης

4

Στερέωση σωληνώσεων του συστήματος πέδησης

5

Ρύθμιση χειρόφρενου

6

Αντικατάσταση τακάκια φρένων (μπροστινά)

7

Αντικατάσταση κυλινδράκι ενός τροχού

8
9
10
11
12

Αντικατάσταση ή εξαγωγή-τοποθέτηση δισκόπλακας ενός
τροχού
Αντικατάσταση ή εξαγωγή -τοποθέτηση ενός ταμπούρου
τροχού
Αντικατάσταση σιαγόνες ενός τροχού
Αντικατάσταση ντίζας χειρόφρενου (Συμπεριλαμβάνεται η
εργασία της παρ. Δ.5)
Αντικατάσταση εξαγωγή-τοποθέτηση δαγκάνας φρένου ανά
τροχό (συμπεριλαμβάνεται η εργασία της παρ. Δ.8)

13

Αντικατάσταση ρεγουλατόρου πίσω φρένων ανά τροχό

14

Αντικατάσταση αισθητήρα ABS εμπρός ανά τροχό

15

Αντικατάσταση αισθητήρα ABS πίσω τροχών

16

Αντικατασταση μοναδα ABS- σωληνακια φρενων

17

Αντικατασταση σερβομηχανισμου
Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

1

Έλεγχος αποσβεστήρων κραδασμών (αμορτισέρ) και ελατηρίων
με ειδική συσκευή ελέγχου

2

Αντικατάσταση αμορτισέρ (ανά τεμάχιο)

3
4
5

Αντικατάσταση εξαγωγη-τοποθετηση πισινών ελλειψοειδών
ελατηρίων (σούστες) (ανά τεμάχιο)
Αντικατασταση σουστόφυλλο (ανα τεμαχιο) (Συμπεριλαμβανεται
η εργασια της παρ. 3)
Αντικατάσταση συνεμπλόκ (ανά τεμάχιο)
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6

Αντικατάσταση και ρύθμιση ράβδων στρέψεων

7

Ρύθμιση ράβδων στρέψεων

8

Αντικατάσταση ελαστικών κρουστήρων (στο σασί)
ΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1

Αντικατάσταση εκκινητού (μίζας)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2

Επισκευή μίζας

3

Αντικατάσταση εναλλακτήρα

4

Επισκευή εναλλακτήρα

5

Αντικατάσταση φανού (ανά τεμάχιο)

6

Αντικατάσταση οργάνου στο ταμπλό

7

Αντικατάσταση κινητήρα υαλοκαθαριστήρων

8

Γενική αντικατάσταση ηλεκτρικής πλεξούδας (όλα τα καλώδια)

9

Αντικατάσταση συσσωρευτή

10

Αντικατάσταση διακόπτη εκκίνησης

11

Αντικατάσταση ηλεκτροκινητήρα καλοριφέρ

12

Αντικατάσταση ρελέ προθέρμανσης

13

Επισκευή καλωδίων προθέρμανσης

14

Έλεγχος προθερμαντήρων

15

Αντικατάσταση προθερμαντήρων

16

Αντικατάσταση όργανο χιλιομετρητού (ηλεκτρονικό)

17

Διάγνωση με ηλεκτρονική συσκευή λειτουργίας του κινητήρα

18
19

Διάγνωση με ηλεκτρονική συσκευή λειτουργίας του συστήματος
ABS
Διάγνωση με ηλεκτρονική συσκευή του συστήματος αερόσακων
Α/Β

20

Εξαγωγή-τοποθέτηση επισκευή καλωδίωσης χιλιομετρητή

21

Εξαγωγή-τοποθέτηση επισκευή καλωδίωσης ABS

22

Εξαγωγή-τοποθέτηση επισκευή καλωδιωσης τετρακίνησης

23

Εξαγωγή-τοποθέτηση επισκευή εμπρόσθιων φώτων (ανά
τεμάχιο)

24

Εξαγωγή-τοποθέτηση επισκευή οπίσθιων φώτων (ανά τεμάχιο)

25

Αντικατάσταση διακόπτη ηλεκτρικών παραθύρων
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(€)

26

Αντικατασταση διακόπτη φωτων

27

Αντικατασταση σαρπατινα τιμονιου

28

Αντικατασταση κορνα

29

Κωδικοποιηση κλειδιου

30

Κωδικοποιηση immobilizer
Ζ. ΑΜΑΞΩΜΑ

1

Αντικατάσταση κλειδαριάς πόρτας (ανά τεμάχιο)

2

Αντικατάσταση μηχανισμού υαλοπίνακα πόρτας (ανά τεμάχιο)

3

Αντικατάσταση υαλοπίνακα πόρτας (ανά τεμάχιο)

4

Αντικατάσταση αλεξίνεμου (παρμπρίζ)

5

Αντικατάσταση τσιμούχας παρμπρίζ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

6

Αντικατάσταση καθίσματος (ανά τεμάχιο)

7

Επισκευή καθίσματος (ανά τεμάχιο)

8

Αντικατάσταση ταπετσαρίας πόρτας

9

Αντικατάσταση πόρτας (ανά τεμάχιο)

10

Βαφή πόρτας

11

Αντικατάσταση τσιμούχας πόρτας (ανά τεμάχιο)

12

Αντικατάσταση φτερού πίσω – εμπρός

13

Αντικατάσταση φτερού (ανά τεμάχιο)

14

Βαφή φτερού (ανά τεμάχιο)

15

Αντικατασταση φρυδι φτερου

16

Αντικατάσταση καπό

17

Βαφή καπό

18

Αντικατασταση ντιζα και χερουλι κλειστρο καπο

19

Αντικατάσταση μάσκας

20

Αντικατάσταση μπροστινού προφυλακτήρα

21

Αντικατάσταση πισινού προφυλακτήρα

22

Αντικατάσταση καμπίνας οδήγησης

23

Βαφή καμπίνας οδήγησης

24

Αντικατάσταση οροφής αμαξώματος
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ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(€)

25

Βαφή οροφής αμαξώματος

26

Αντικατάσταση καθρέπτη (ανά τεμάχιο)

27

Αντικατάσταση ελαστικού φτερού τροχών (ανά τεμάχιο)

28

Αντικατάσταση λασπωτήρα (ανά τεμάχιο)

29

Ολική βαφή αμαξώματος

30

Αντικατάσταση βάσεων στήριξης προφυλακτήρων

31

Στερέωση μπροστινού προφυλακτήρα

32

Στερέωση οπίσθιου προφυλακτήρα

33

Αντικατάσταση ή εξαγωγή-τοποθέτηση καρότσας κομπλέ

34

Ολική βαφή καρότσας

Α/Α

1

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Για τη μεταφορά ενός οχήματος από τις εγκαταστάσεις της
Επιχείρησης στο συνεργείο ή αντίστροφα (μονή διαδρομή)
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Λιγνιτική Παραγωγή
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Λιγνιτική Παραγωγή

Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ
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Συμφωνητικό 2020.303/ΛΚΔΜ

2

Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στη ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΚΔΜ σήμερα την ………… μεταξύ των συμβαλλομένων:
α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., και
διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή Επιχείρηση), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη
30, Τ.Κ. 104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Αντώνιο Γ. Νίκου Διευθυντή
της ΔΛΚΔΜ, ενεργών στο παρόν δυνάμει και κατ’ εκτέλεση της υπ’ αριθμόν πρωτ.
………………………………………………………….. έγκρισης, και
β) του δεύτερου των συμβαλλομένων ………… (εφεξής Ανάδοχος ή Εργολάβος), που εδρεύει
……..................…… και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από ………...........…,
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα
ακόλουθα.
1. Αντικείμενο
Με τη Σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να
προβεί στην έγκαιρη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας:
«Εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων ISUZU του ΛΚΔΜ», όπως περιγράφεται πιο
κάτω και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της Σύμβασης.
Στην έννοια της υπόψη Παροχής Υπηρεσίας περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
τα ακόλουθα:
• Η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων τύπου ISUZU του ΛΚΔΜ.
• Η παροχή των απαιτούμενων ανταλλακτικών για τη συντήρηση ή την επισκευή.
• Η δοκιμή των οχημάτων για τη διαπίστωση της επιτυχίας της επισκευής.
• Η παροχή εγγύησης για κάθε εργασία επισκευής και ανταλλακτικό για διάστημα ή χιλιόμετρα
αντίστοιχα με εκείνα που χορηγεί το επίσημο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της
αντιπροσωπείας.
Η εκτέλεση των εργασιών επισκευής θα γίνεται στο χώρο του συνεργείου του Αναδόχου με δικό
του προσωπικό και μέσα.
H μεταφορά των οχημάτων από τα Ορυχεία προς τις εγκαταστάσεις του Αναδόχου και αντίστροφα
θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου και θα τιμολογείται σύμφωνα με την προσφερόμενη από
αυτόν τιμή.
Τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής θα χορηγούνται από
την Επιχείρηση.
Οι τιμές μονάδας που θα προσφερθούν καλύπτουν όλες τις επιμέρους δαπάνες του Αναδόχου για
το κόστος των εργατικών, των ανταλλακτικών, της μεταφοράς και το εργολαβικό όφελος.
Λεπτομερής περιγραφή του τεχνικού μέρους της Παροχής Υπηρεσίας και του εξοπλισμού που
απαιτείται για την εκτέλεσή της περιλαμβάνεται στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ».
Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε .......................... € με δυνατότητα αυξομείωσης από 0% έως 30%.
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2. Τιμές
Οι τιμές μονάδας είναι σταθερές και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή/αναθεώρηση.
Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Αναδόχου, του δημοσίου ή τρίτου,
σχετική με αυτή την παροχή υπηρεσιών και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Ειδικότερα μεταξύ των φόρων και τελών τα οποία επιβαρύνεται ο Ανάδοχος συμπεριλαμβάνεται
και η κράτηση 0,06% σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016, η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της Σύμβασης.
3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παροχής υπηρεσιών. Εκπροσώπηση της Επιχείρησης
3.1 Τόπος παρεχόμενων υπηρεσιών
Οι εργασίες θα παρέχονται στο Συνεργείο του Αναδόχου.
3.2 Τρόπος παρεχόμενων υπηρεσιών
3.2.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό,
τεχνογνωσία, κατάλληλο και επαρκές τεχνικό προσωπικό με την ανάλογη εμπειρία
από παρόμοιες εργασίες.
3.2.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επισκευάζει άμεσα όλα τα οχήματα που
παραλαμβάνει από τις Υπηρεσίες της ΔΛΚΔΜ και να περατώνει τις εργασίες
επισκευής μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που θα συμφωνείται κάθε φορά κατά
την παραλαβή του οχήματος με την υπογραφή του Δελτίου Εντολής Εργασιών. Ως
χρόνος επισκευής υπολογίζεται το διάστημα που μεσολαβεί από την υπογραφή του
Δελτίου Εντολής Εργασιών μέχρι την υπογραφή του Δελτίου Παραλαβής Εργασιών.
3.3.3 Τα οχήματα πρέπει να παραδίδονται από τις Υπηρεσίες της ΔΛΚΔΜ στο συνεργείο του
Αναδόχου το αργότερο μέχρι την 11.00 π.μ. των εργασίμων ημερών και να
υπογράφεται σχετικό Δελτίο Εντολής Εργασιών. Εάν η παράδοση γίνει μετά την 11.00
π.μ. ο χρόνος επισκευής μετρά από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
3.3.4 Εάν τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις εργασίες επισκευής δεν είναι
ετοιμοπαράδοτα, τότε θα συμφωνείται και θα αναγράφεται στο Δελτίο Εντολής
Εργασιών ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών, ο οποίος θα προστίθεται στον
προβλεπόμενο χρόνο των εργασιών επισκευής.
3.3.5

Σε περίπτωση υπέρβασης του συμφωνημένου χρόνου επισκευής η καθυστέρηση
καταγράφεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε Μηνιαίο Δελτίο Καθυστερήσεων.
Στο δελτίο αυτό αναφέρονται αναλυτικά για κάθε περίπτωση:
- αριθμός του ντιζελοκίνητου εξοπλισμού στον οποίο σημειώθηκε η καθυστέρηση
ολοκλήρωσης της συντήρησης ή επισκευής
- ο αριθμός του Δελτίου Εντολής Εργασιών
- το είδος των εργασιών που καθυστέρησαν
- ο συμφωνημένος χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών
- ο αριθμός του Δελτίου Παραλαβής
- ο πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών
- η αιτία καθυστέρησης ολοκλήρωσης των εργασιών
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3.3.6 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει τις εργασίες μετά από σχετική ενημέρωση της
Επιχείρησης με FAX ή email, στο οποίο θα περιγράφονται οι εργασίες συντήρησης και
επισκευής καθώς και ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών αυτών.
Ανάδοχος οφείλει εντός 48 ωρών να ανταποκριθεί στην ειδοποίηση της Επιχείρησης.

Καθυστέρηση ανταπόκρισης του Αναδόχου μεγαλύτερης του παραπάνω ορίου
καταγράφεται στο Μηνιαίο Δελτίο Καθυστερήσεων και δεν μπορεί να είναι υπερβαίνει
τις έξι (6) εργάσιμες ημέρες το μήνα.
3.4 Χρόνος παροχής υπηρεσιών
Ο προβλεπόμενος χρόνος περάτωσης της παροχής Υπηρεσίας εκτιμάται ενδεικτικά σε δώδεκα
(12) μήνες με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής ισχύος της Σύμβασης από +100% έως30%.
3.5 Παρακολούθηση –Έλεγχος της παροχής υπηρεσιών
Αρμόδια Διεύθυνση για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων της
παρούσας Σύμβασης σε όλα τα στάδια υλοποίησης αυτής από τον Ανάδοχο είναι η Διεύθυνση
Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ)
Αναλυτικά τα στοιχεία της ως άνω Διεύθυνσης και του εκπροσώπου της Επιχείρησης, είναι τα
ακόλουθα:
Διεύθυνση ……
Ταχ. Δ/νση: ……
Ονοματεπώνυμο: ……
Τηλέφωνο: +30 ……
Φαξ: +30 ……
e-mail: ………….@dei.com.gr
4. Ποινικές Ρήτρες
Ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των προθεσμιών
•

Για κάθε εργάσιμη ημέρα μη ανταπόκρισης του Αναδόχου πέραν της προθεσμίας των έξι (6)
εργάσιμων ημερών το μήνα, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 παράγραφος 3.3.6 του παρόντος,
επιβάλλεται στον Ανάδοχο Ποινική Ρήτρα ύψους 100,00€.

•

Για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης του Αναδόχου πέραν της παραπάνω προθεσμίας
επιβάλλεται στον Ανάδοχο Ποινική Ρήτρα ύψους 200,00€.

Αυτές οι ποινικές ρήτρες έχουν ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού
Συμβατικού Τιμήματος.
Σε περίπτωση υπέρβασης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά χρονικό διάστημα
τέτοιο που να εξαντλείται το αντίστοιχο ανώτατο όριο των Ποινικών Ρητρών που επιβάλλονται
για καθυστερήσεις, ανεξάρτητα από την επιβολή των Ποινικών Ρητρών η ΔΕΗ δικαιούται να
εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος τεύχους περί
καταγγελίας της Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία θα θεωρείται ότι οφείλεται σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου.
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Το δικαίωμά της αυτό η ΔΕΗ μπορεί να το ασκήσει και πριν από την παρέλευση της πιο πάνω
προθεσμίας εάν προδήλως προκύπτει ότι η Σύμβαση δεν μπορεί να εκτελεστεί έγκαιρα.
Η Επιχείρηση παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές της προς τον Ανάδοχο ή
από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αν προβλέπεται ή και από τα δύο.
5. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση σήμερα, την Εγγυητική
επιστολή αριθμός …...........… που εξέδωσε ………… για το ποσό των ....................... Ευρώ που
αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος.
Οι παραπάνω εγγυήσεις παρέχονται με τη μορφή Εγγυητικών Επιστολών, οι οποίες εκδίδονται με
δαπάνες του Αναδόχου, σύμφωνα με αντίστοιχα υποδείγματα της Επιχείρησης της Σύμβασης και τα
αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους.
Γίνεται δεκτή Εγγυητική Επιστολή Καλή Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
υπόδειγμα της Επιχείρησης, η οποία να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4364/2016 ή φορείς, της αποδοχής της ΔΕΗ, τις οποίες η Επιχείρηση δεν μπορεί να αρνηθεί
αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα σε χώρα της ΕΕ, του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αυτό το δικαίωμα.
Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή
να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την ΕΕΚΕ, μερικά ή ολικά,
λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Αναδόχου, που απορρέει από τη Σύμβαση.
Αν δεν υπάρχει λόγος για την κατάπτωσή της, η Επιστολή αυτή επιστρέφεται στον εκδότη της,
κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου, μετά από την πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους του τελευταίου
εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών υποχρεώσεών του και μετά από την οριστική
εκκαθάριση των λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένης της λήξης της περιόδου εγγύησης των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Υπηρεσίας.
6. Οργάνωση - Έλεγχος Υπηρεσιών
6.1

Αλληλογραφία Αναδόχου με την Επιχείρηση

Η αλληλογραφία του αντιπροσώπου του Αναδόχου διεξάγεται μέσω του ή μετά του Επιβλέποντα
της Επιχείρησης. Η ΔΛΚΔΜ δύναται να επικοινωνεί σε ειδικές περιπτώσεις είτε απ’ ευθείας μετά
των κεντρικών γραφείων του Αναδόχου, είτε μετά του επί τόπου αντιπροσώπου του Αναδόχου.
Η σχετική προς την Υπηρεσία αλληλογραφία του Αναδόχου προς οποιαδήποτε Υπηρεσία της
Επιχείρησης, Κεντρική ή Περιφερειακή, θα πρέπει απαραιτήτως να κοινοποιείται προς τη ΔΛΚΔΜ,
τον Κλάδο Κεντρικής Συντήρησης (ΚΚΣ), τον ΔΛΚΔΜ/ΤΣΠΕΥ και τον ΔΛΚΔΜ/ΚΟΥ/ΤΟΠΣΕΥ.
6.2

Ημερολόγιο Υπηρεσιών

Καθόλη τη διάρκεια της παροχής Υπηρεσίας τηρείται με ευθύνη του Αναδόχου Ημερολόγιο της
Παροχής Υπηρεσίας (με διπλότυπα φύλλα). Στο Ημερολόγιο της Υπηρεσίας θα καταχωρείται
καθημερινά κάθε στοιχείο που θεωρείται ουσιώδες και έχει σχέση με την εκτέλεση της Υπηρεσίας,
όπως:
Συμφωνητικό 2020.303/ΛΚΔΜ

6

Ø Τα οχήματα που εισέρχονται ή εξέρχονται από το συνεργείο του Αναδόχου.
Ø Τα οχήματα που βρίσκονται στο συνεργείο του Αναδόχου και το στάδιο εργασιών στο
οποίο βρίσκονται.
Ø Το είδος των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν.
Ø Οι εργασίες που εκτελέστηκαν.
Ø Ο αριθμός και τα στοιχεία των οχημάτων που μεταφέρθηκαν.
Ø Ο συμφωνημένος χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών.
Ø Ο πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών.
Ø Ο αριθμός του Δελτίου Αποστολής και του Δελτίου Εντολής Εργασιών.
Ø Ο αριθμός του Δελτίου Αποστολής και του Δελτίου Παραλαβής Εργασιών.
Ø Τα ανταλλακτικά - υλικά που τοποθετήθηκαν.
Ø Επισημάνσεις-παρατηρήσεις για τη μέχρι εκείνη τη στιγμή εξέλιξη των εργασιών
Ø Εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας που αφορούν την αλλαγή της συνήθους ροής των
εργασιών που επιβάλλεται από τις συνθήκες ή κάποιο έκτακτο γεγονός .
Το Ημερολόγιο της Παροχής Υπηρεσίας συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο και θα υπογράφεται από
τον ίδιο και τον αρμόδιο Επιβλέποντα Μηχανικό της Επιχείρησης καθημερινά.
Όσον αφορά τη μεταφορά εντολών από τον Εντεταλμένο Μηχανικό της Επιχείρησης προς τον
Ανάδοχο για θέματα καθημερινής εργασίας, αυτές οι εντολές εργασιών θα δίδονται στον Ανάδοχο
εγγράφως και θα καταχωρούνται και στο Ημερολόγιο Υπηρεσιών.
6.3

Επίβλεψη παρεχόμενων υπηρεσιών

Η παροχή των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο της
Επιχείρησης ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την Επιχείρηση για το σκοπό αυτό.
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων της
παρούσας Σύμβασης σε όλα τα στάδια υλοποίησης αυτής από τον Ανάδοχο είναι η Διεύθυνση
ΛΚΔΜ (ΔΛΚΔΜ).
Η διοίκηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των υπηρεσιών ασκούνται από την Επιχείρηση μέσω
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας που είναι ο Κλάδος Κνετρικής Συντήρησης (ΚΚΣ) της ΔΛΚΔΜ. Η
Επιβλέπουσα Υπηρεσία για να διευκολυνθεί στην άσκηση των καθηκόντων της, ορίζει αρμόδιο
Επιβλέποντα και αναπληρωτή του, ο οποίος αναλαμβάνει την καθημερινή παρακολούθηση των
εργασιών της Σύμβασης και έρχεται σε απ’ ευθείας επικοινωνία με το προσωπικό του Αναδόχου και
τον εκπρόσωπό του για τρέχοντα θέματα εκτέλεσης της Υπηρεσίας.
Η Επιχείρηση, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύμφωνα με το άρθρο αυτό, θεωρήσει αιτιολογημένα
ότι η μέθοδος εργασίας ή το προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιεί o Ανάδοχος δεν είναι
επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύμφωνα με τα Πρότυπα, Κανονισμούς, Τεχνικές
Προδιαγραφές και σχετικές οδηγίες, ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη,
ασφαλής και απόλυτα σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης παροχή υπηρεσιών, έχει το δικαίωμα
να δίδει εντολές προς τον Ανάδοχο και o Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές
αυτές, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση των τιμών. Η άσκηση του
ελέγχου από την Επιχείρηση με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την ευθύνη του Αναδόχου.
7. Τρόπος και χρόνος πληρωμής
Για τη σύνταξη των πιστοποιήσεων, τις πληρωμές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ισχύουν τα
ακόλουθα:
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7.1 Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο για τις πραγματικά παρασχεθείσες από τον Ανάδοχο και
πιστοποιηθείσες από τη ΔΕΗ υπηρεσίες.
Για την πληρωμή των παρασχεθεισών υπηρεσιών απαιτείται:
7.1.1

Εγκεκριμένη από την αρμόδια Υπηρεσία πιστοποίηση παροχής των υπηρεσιών,
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

7.1.2

Μετά την ως άνω πιστοποίηση ο Ανάδοχος εκδίδει και προσκομίζει στη ΔΕΗ Τιμολόγιο,
σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και εντός της προβλεπόμενης από
αυτή προθεσμίας.

7.2

Έκαστο τιμολόγιο θα εκδίδεται στο όνομα της ΔΕΗ και μαζί με την αντίστοιχη πιστοποίηση θα
υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην αρμόδια Υπηρεσία με διαβιβαστική επιστολή, στην
οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

7.3

Ασφαλιστική Ενημερότητα
Για τη διενέργεια των πληρωμών απαιτείται η προσκόμιση Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε
ισχύ. Η σχετική Βεβαίωση προσκομίζεται από τον Ανάδοχο μετά από σχετικό αίτημα της
Επιχείρησης εντός εύλογης προθεσμίας και κατά μέγιστο εντός πέντε (5) ημερών από τη
γνωστοποίησή του. Ο Ανάδοχος μπορεί να κληθεί να προσκομίσει επικαιροποιημένη
ασφαλιστική ενημερότητα εάν έχει εκπνεύσει η ισχύς της προηγούμενης πριν από τη
διενέργεια της πληρωμής.

7.4

Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με την οποία θα βεβαιώνεται ότι
έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το
απασχολούμενο προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο του για την περίοδο αναφοράς
του τιμολογίου.

7.5

Αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στην οποία να αναφέρεται κάθε
εργαζόμενος του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου που απασχολήθηκε στο πλαίσιο της
Σύμβασης για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.

7.6

Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των
αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού.

7.7

Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής
νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το
οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΗ.

7.8

Οι πληρωμές θα γίνονται την εξηκοστή 60η ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του
Τιμολογίου εφόσον:
α. το τιμολόγιο συνοδεύεται από την αντίστοιχη πιστοποίηση της πιο πάνω παραγράφου
7.1.1,
β. έχουν υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση και τα αποδεικτικά των πιο πάνω παραγράφων
7.5 και 7.6 μέχρι την εικοστή (20η) του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα στον οποίο
αναφέρεται η πιστοποίηση
γ. έχουν υποβληθεί όλα τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα βάσει των πιο πάνω παραγράφων
7.3 και 7.4.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει τις ως άνω προθεσμίες και καθυστερεί στην
προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών, η ως άνω προθεσμία παρατείνεται ισόχρονα με την
καθυστέρηση.
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Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα (μόνο για τις συμβάσεις οι οποίες δεν έχουν
εκχωρηθεί) να δοθεί στον Ανάδοχο ο αναλογών ΦΠΑ το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από
την υποχρέωση καταβολής του, εφόσον ο Ανάδοχος συμφωνήσει για παράταση της
προθεσμίας πληρωμής του τιμήματος της τιμολογούμενης αξίας κατά τριάντα (30) ημέρες
επιπλέον της αναφερόμενης πιο πάνω προθεσμίας.
Σε περίπτωση αργίας κατά την πιο πάνω οριζόμενη ημέρα πληρωμής, ως ημερομηνία
εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επομένη εργάσιμη ημέρα.
Η αμοιβή καταβάλλεται στον Ανάδοχο σε πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του,
συμπεριλαμβανόμενων όλων των δαπανών στις οποίες προέβη σε σχέση με την εκτέλεση της
παρούσας Σύμβασης.
8. Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεσή της
Η Επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και των προβλέψεων του άρθρου 337 του ν.
4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, δικαιούται να τροποποιεί τη Σύμβαση στις παρακάτω
περιπτώσεις:
1. Λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης (εφόσον προβλέπονται)
2.Λόγω εκτέλεσης συναφών υπηρεσιών που δεν είχαν προβλεφθεί στη σύμβαση και κρίνονται
απαραίτητες για τη διασφάλιση της αρτιότητας και της λειτουργικότητάς του αντικειμένου της.
9. Ελαττώματα των παρεχομένων υπηρεσιών
Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών και μέχρι την παραλαβή τους,
αυτές είναι κατά την κρίση της Επιχείρησης τεκμηριωμένα ελαττωματικές, ατελείς ή ακατάλληλες ή
δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται
στη Σύμβαση, η αρμόδια Υπηρεσία δικαιούται, με έγγραφη εντολή της, να ζητήσει από τον Ανάδοχο
να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει απαραίτητη.
10. Πιστοποίηση και Παραλαβή Υπηρεσιών
10.1 Μετά τη λήξη των εργασιών της Σύμβασης η Επιβλέπουσα Υπηρεσία συντάσσει Βεβαίωση
Περάτωσης της Παροχής Υπηρεσίας. Μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης και της
τελευταίας εργασίας ή ανταλλακτικού η Επιβλέπουσα Υπηρεσία συντάσσει Βεβαίωση
Περάτωσης του Χρόνου Εγγύησης χωρίς προβλήματα ή με προβλήματα, τα οποία
αποκαταστάθηκαν σύμφωνα με τη Σύμβαση. Στη συνέχεια, μετά από αίτηση του Αναδόχου,
διενεργείται η παραλαβή της παροχής υπηρεσίας από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Το
Πρωτόκολλο Παραλαβής συντάσσεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και εγκρίνεται από την
Προϊσταμένη Υπηρεσία.
10.2 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία παραλαμβάνει τις υπηρεσίες ποσοτικά και ποιοτικά, λαμβάνοντας
υπόψη τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο της Σύμβασης και διενεργώντας, κατά την
κρίση του, σχετικούς ελέγχους. Καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις της, ιδίως για
τα τυχόν ελαττώματα, καθώς και τις προτάσεις του για τη διευθέτηση όλων των
εκκρεμοτήτων που προκύπτουν.
10.3 Επίσης, μπορεί, παρά τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις της, να προχωρήσει στην παραλαβή
των υπηρεσιών, αλλά στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώματα της Επιχείρησης και οι
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απαιτήσεις της, σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα διατηρηθούν έως ότου τα ελαττώματα, τα
οποία εξακριβώθηκαν από το αρμόδιο όργανο, αποκατασταθούν πλήρως.
Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσμα των διαπιστώσεών της, θεωρήσει απαραίτητο να
αναβάλει την παραλαβή μέχρι τη διευθέτηση όλων των σχετικών εκκρεμοτήτων, θα το
δηλώσει στον Ανάδοχο και η διαδικασία της παραλαβής θα επαναληφθεί, με φροντίδα και
έξοδα του Αναδόχου, μετά τη συμμόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις και συστάσεις της
Επιχείρησης.
10.4 Για την παραλαβή συντάσσεται Πρωτόκολλο Παραλαβής μέσα σε εύλογη προθεσμία., η
οποία καθορίζεται σε 60 ημέρες από τη Βεβαίωση Περάτωσης του Χρόνου Εγγύησης.
Το Πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται από τον Επιβλέποντα της αρμόδιας για την
παρακολούθηση Υπηρεσίας καθώς και από τον Ανάδοχο, συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα
από τα οποία ο Ανάδοχος παίρνει το ένα.
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο
του κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί αποδείξει.
Εάν ο Ανάδοχος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του
γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός
ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από
την κοινοποίηση ή αποστολή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Η Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την έγκριση του αντίστοιχου Πρωτοκόλλου
από την Επιχείρηση, η οποία διενεργείται εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών..
11. Ευθύνες Αναδόχου
11.1 Ο Ανάδοχος ευθύνεται:
α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης
επιστήμης και τεχνικής, παροχή των υπηρεσιών,
β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος αυτών,
γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Επιχείρησης, καθώς και έναντι του δικού του
προσωπικού, για ζημιές γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε ιδιοκτησία, οι
σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται
από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια.
11.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός ευλόγου προθεσμία τις ζημιές που
προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων, άλλως θα γίνεται
ισόποση παρακράτηση από τις πληρωμές του.
11.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα
σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές Διατάξεις, καθώς και προς τις
οδηγίες της ΔΕΗ.
12. Υποκατάσταση - Εκχώρηση
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του που
απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα
οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για αυτό ειδική γραπτή συναίνεση
της Επιχείρησης.
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13. Ανωτέρα Βία
Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του
Αναδόχου και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας
βίας υποπρομηθευτών και υπεργολάβων του Αναδόχου δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας
βίας για τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην Επιχείρηση αμέσως και πάντως,
το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι
δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί.
14. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία
Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της Συμβάσεως, εκτός από τις
περιπτώσεις υπαιτιότητας της Επιχείρησης, ανωτέρας βίας, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να την
καταγγείλει και ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Επιχείρηση για κάθε θετική ζημία
που της προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι η Επιχείρηση θα αποδείξει
ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις
εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και
επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση των υπηρεσιών.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η Επιχείρηση έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση των
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει
τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ανάδοχο και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε
προθεσμία.
Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Επιχείρηση επιφέρει και την κατάπτωση της τυχόν
Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημιά
της Επιχείρησης ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως.
15. Λύση Σύμβασης
Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της
Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον
Ανάδοχο, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως
ημερομηνία λύσης της.
Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση θα καταβάλει στον Ανάδοχο τις δαπάνες στις οποίες ο
τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της
ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που
ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η Επιχείρηση.
Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης
συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονταιτα προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο.
16. Επίλυση διαφορών
Σε περίπτωση διαφωνίας των αντισυμβαλλομένων θα καταβάλλεται προσπάθεια επιλύσεως των
διαφορών από εκπροσώπους τους. Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν
τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και
σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

Συμφωνητικό 2020.303/ΛΚΔΜ

11

17. Ισχύς Σύμβασης
Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από -----------------Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Επιχείρηση και
το άλλο ο Ανάδοχος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2020.303/ΛΚΔΜ:
Έντυπο Προσφοράς
Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς
Τιμολόγιο Εργασιών & Μεταφοράς Οχήματος Προσφοράς
Τεχνική Περιγραφή
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Δ/νση ΛΚΔΜ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 2020.303/ΛΚΔΜ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων ISUZU του ΛΚΔΜ .
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Άρθρο 1
Η διαδικασία παράδοσης των οχημάτων στο συνεργείο του Αναδόχου – Δελτίο Εντολής Εργασιών
Τα οχήματα πριν την μεταφορά τους στο συνεργείο του Αναδόχου θα ελέγχονται, αν αυτό είναι
τεχνικά δυνατό, από το αντίστοιχο συνεργείο της Επιχείρησης ή το κεντρικό συνεργείο του ΤΣΔΕΞ και
θα αποφασίζεται ποιες εργασίες θα ανατεθούν στον Ανάδοχο. Με τη φόρτωση του οχήματος για
μεταφορά στο συνεργείο του Αναδόχου εκδίδεται το σχετικό Δελτίο Αποστολής. Όταν το όχημα
αφιχθεί στο συνεργείο του Αναδόχου θα ελέγχεται, αν είναι τεχνικά εφικτό, και θα συμπληρώνεται
το Δελτίο Εντολής Εργασιών. Τα Δελτία Εντολής Εργασιών θα είναι έντυπα που η μορφή τους θα
συμφωνηθεί μεταξύ του Αναδόχου και της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, θα έχουν αύξοντα αριθμό
μοναδικό για τη συγκεκριμένη Παροχή Υπηρεσίας και θα περιλαμβάνουν:
• Τον αριθμό του Δελτίου.
• Την Ημερομηνία και την ώρα παράδοσης του οχήματος.
• Τη Διεύθυνση του ΛΚΔΜ στην οποία ανήκει το όχημα.
• Τον Αριθμό του Δελτίου Αποστολής
• Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που θα εκτελεστούν, με τη σειρά εκτέλεσής τους.
• Τα υλικά και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται.
• Το χρόνο που απαιτείται για την επισκευή.
• Την προβλεπόμενη δαπάνη επισκευής επιμερισμένη σε εργασία και υλικά – ανταλλακτικά.
• Χώρο παρατηρήσεων, όπου θα αναγράφονται λεπτομέρειες για την εκτέλεση των εργασιών
επισκευής, όπως αν υπάρχουν αμφιβολίες για τη δυνατότητα ολοκλήρωσης κάποιας
εργασίας.
Το Δελτίο Εντολής Εργασιών μπορεί να είναι ξεχωριστό για κάθε όχημα ή ομαδικό.
Το Δελτίο Εντολής Εργασιών θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του Αναδόχου και τον
Επιβλέποντα της Επιχείρησης σε τρία (3) αντίγραφα, από τα οποία ένα θα μένει στον Ανάδοχο και
από ένα θα πηγαίνουν στο αρχείο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και του Επιβλέποντα της Παροχής
Υπηρεσίας.
Τα στοιχεία του Δελτίου Εντολής Εργασιών δεν θα αλλάζουν ακόμη κι αν διαπιστωθεί εκ των
υστέρων ότι στο όχημα πρέπει να εκτελεστούν περισσότερες ή λιγότερες εργασίες. Οι τυχόν
αλλαγές θα αναγράφονται στο Ημερολόγιο της Παροχής Υπηρεσίας και θα αποτυπώνονται
απολογιστικά στο Δελτίο Παραλαβής Εργασιών.
Άρθρο 2
Η διαδικασία των εργασιών επισκευής
2.1 Η σειρά των εργασιών επισκευής, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εργασίες επισκευής οχημάτων,
των οποίων ο βαθμός της φθοράς δεν είναι εκ των προτέρων (δηλαδή πριν από την
αποσυναρμολόγηση) γνωστός, θα γίνεται υποχρεωτικά ως εξής:
Τεχνική Περιγραφή 2020.303/ΛΚΔΜ

2

• Παραλαβή οχήματος και σύνταξη του Δελτίου Εντολής Εργασιών
• Έλεγχος
• Αποσυναρμολόγηση
• Καθαρισμός
• Επισκευή – συναρμολόγηση
• Τυχόν ρυθμίσεις
• Δοκιμή
2.2 Εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών επισκευής διαπιστωθεί από το προσωπικό του Αναδόχου ότι
δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της επισκευής με βάση το Δελτίο Εντολής Εργασιών ή ότι θα
απαιτηθούν επιπρόσθετες εργασίες ή ανταλλακτικά, τότε θα διακόπτεται η εκτέλεση της
συγκεκριμένης εργασίας και θα γίνεται συνεννόηση του εκπροσώπου του Αναδόχου με τον
αρμόδιο Επιβλέποντα. Το αποτέλεσμα της συνεννόησης αυτής θα καταγράφεται στο
Ημερολόγιο της Παροχής Υπηρεσίας και στο Δελτίο Παραλαβής Εργασιών. Στην περίπτωση αυτή
ο Ανάδοχος θα αμειφθεί για την εργασία που έχει ήδη πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Οι εργασίες που εκτελέστηκαν, μετά από κοινή συμφωνία του εκπροσώπου του Αναδόχου και
του Επιβλέποντα, θα αναγράφεται στο Δελτίο Παραλαβής Εργασιών.
2.3 Μετά το πέρας των εργασιών επισκευής σε κάθε όχημα, εφ΄όσον είναι αναγκαίο, ακολουθεί
δοκιμή από το προσωπικό του Αναδόχου για να διαπιστωθεί η επιτυχία της επισκευής και τυχόν
άλλα προβλήματα που είναι πιθανόν να παρουσιάζει το συγκεκριμένο όχημα.
Η ευθύνη της ασφάλειας του οχήματος κατά τη διάρκεια της δοκιμής καθώς και η ευθύνη της
ορθής διάγνωσης της κατάστασης αυτού βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
Αν από τη δοκιμή διαπιστωθούν προβλήματα προερχόμενα από τις εργασίες που εκτελέστηκαν
από το προσωπικό του Αναδόχου, τότε η πλήρης αποκατάσταση τους βαρύνει αποκλειστικά τον
Ανάδοχο.
Αν από τη δοκιμή διαπιστωθούν άλλα προβλήματα που δεν έχουν σχέση με τις εργασίες
επισκευής, αλλά επηρεάζουν την λειτουργία και την ασφάλεια του οχήματος και απαιτούν για
την αποκατάσταση τους επιπρόσθετες εργασίες και ανταλλακτικά τότε ακολουθείται η
διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3
Η διαδικασία παραλαβής των οχημάτων από το συνεργείο του Αναδόχου – Δελτίο Παραλαβής
Εργασιών
3.1 Μετά τον έλεγχο και τυχόν δοκιμή ενός οχήματος από το προσωπικό του Αναδόχου και το
προσωπικό Επίβλεψης ειδοποιείται ο Επιβλέπων να προβεί στην παραλαβή του. Κατά την
παραλαβή του οχήματος γίνεται ενημέρωση από τον Ανάδοχο για τυχόν παρατηρήσεις του
από τη διαδικασία της επισκευής. Κατόπιν με βάση την ενημέρωση αυτή, το Δελτίο Εντολής
Εργασιών και τις παρατηρήσεις στο Ημερολόγιο της Παροχής Υπηρεσίας που αφορούν το
συγκεκριμένο όχημα, συμπληρώνεται το Δελτίο Παραλαβής Εργασιών, στο οποίο γίνεται
λεπτομερής απολογισμός των εργασιών που έγιναν στο όχημα/οχήματα και των υλικών –
ανταλλακτικών που τοποθετήθηκαν. Τα Δελτία Παραλαβής Εργασιών θα είναι έντυπα που η
μορφή τους θα συμφωνηθεί μεταξύ του Αναδόχου και της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, θα έχουν
αύξοντα αριθμό μοναδικό για τη συγκεκριμένη Παροχής Υπηρεσίας της υπόψη Σύμβασης και
θα περιλαμβάνουν:
•

Τον αριθμό του Δελτίου Παραλαβής Εργασιών.

•

Την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής του οχήματος.
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•

Τον τύπο του οχήματος.

•

Τη Διεύθυνση του ΛΚΔΜ στην οποίο ανήκει το όχημα.

•

Τον αριθμό του Δελτίου Αποστολής (επιστροφής).

•

Τον αριθμό του Δελτίου Εντολής Εργασιών, με βάση το οποίο εισήχθη το όχημα στο
συνεργείο του Αναδόχου.

•

Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που εκτελέσθηκαν, με τη σειρά εκτέλεσής τους.

•

Τα υλικά - ανταλλακτικά που απαιτήθηκαν.

•

Μια στήλη στην οποία θα φαίνεται αν οι εργασίες και τα υλικά – ανταλλακτικά είχαν
προβλεφθεί στο Δελτίο Εντολής Εργασιών ή συμφωνήθηκαν εκ των υστέρων.

•

Το χρόνο που χρειάστηκε για την επισκευή και τυχόν καθυστέρηση σε σχέση με το
χρόνο που συμφωνήθηκε στο Δελτίο Εντολής Εργασιών

•

Τη δαπάνη επισκευής επιμερισμένη σε εργασίας και υλικά – ανταλλακτικά.

•

Εάν η επισκευή εκτελέστηκε εξ ολόκληρου στο συνεργείο του Αναδόχου ή κάποια
εργασία εκτελέστηκε σε συνεργαζόμενο με τον Ανάδοχο συνεργείο με ευθύνη του
Αναδόχου.

•

Χώρο παρατηρήσεων, όπου θα αναγράφονται κάποιες λεπτομέρειες που προέκυψαν
κατά την εκτέλεση των εργασιών επισκευής, όπως: αιτιολόγηση της εκτέλεσης
εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί στο Δελτίο Εντολής Εργασιών, αν κάποιες
εργασίες δεν ολοκληρώθηκαν με εντολή του Επιβλέποντα της Επιχείρησης και σε ποιο
ποσοστό εκτελέστηκαν, αν υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις για την κατάσταση του
οχήματος .

Το Δελτίο Παραλαβής Εργασιών μπορεί να είναι ξεχωριστό για κάθε όχημα ή ομαδικό.
Το Δελτίο Παραλαβής Εργασιών θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του Αναδόχου και τον
Επιβλέποντα της Επιχείρησης σε τρία (3) αντίγραφα, από τα οποία ένα θα μένει στον Ανάδοχο
και από ένα θα πηγαίνουν στο αρχείο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και του Επιβλέποντα της
Παροχής Υπηρεσίας.
3.2 Τα περιεχόμενα των Δελτίων Εντολής Εργασιών και Παραλαβής Εργασιών αποτελούν
αποκλειστική πηγή των στοιχείων για τη σύνταξη των Πιστοποιήσεων, τη σύνταξη του Μηνιαίου
Δελτίου Καθυστερήσεων και μαζί με το Ημερολόγιο της Παροχής Υπηρεσίας τη συνολική
εκτίμηση της πορείας εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας, για το λόγο αυτό πρέπει να
φυλάσσονται από τον Ανάδοχο, τον Επιβλέποντα και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέχρι την
περάτωση της Παροχής Υπηρεσίας και την οικονομική εκκαθάριση αυτής.
3.3 Τα ανταλλακτικά, που αντικαταστάθηκαν κατά τις εργασίες επισκευής, θα παραδίδονται στον
Επιβλέποντα κατά τη διαδικασία της παραλαβής τοποθετημένα μέσα στις συσκευασίες των
καινούργιων ανταλλακτικών, που χρησιμοποιήθηκαν για την αντικατάστασή τους.
Άρθρο 4
Δειγματοληπτικός έλεγχος των οχημάτων μετά την παραλαβή – Διαδικασία επίλυσης των
διαφωνιών
4.1 Μετά την παραλαβή των οχημάτων από τον Επιβλέποντα θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος
των οχημάτων σε συνεργεία της Επιχείρησης, ανάλογα με τη Διεύθυνση του ΛΚΔΜ στην οποία
ανήκει το όχημα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο Δελτίο
Παραλαβής Εργασιών έχουν πράγματι εκτελεστεί, εάν έχουν τοποθετηθεί τα αναγραφόμενα στο
Δελτίο υλικά – ανταλλακτικά.
4.2 Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, δηλαδή:
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•

Ότι κάποια από τις αναγραφόμενες στο Δελτίο Παραλαβής Εργασιών επισκευές δεν έχουν
πραγματοποιηθεί.
• Ότι κάποιο από τα αναφερόμενα στο Δελτίο Παραλαβής Εργασιών υλικά – ανταλλακτικά
δεν έχει τοποθετηθεί.
• Ότι κάποια από τις εργασίες που εκτελέστηκε έχει εκτελεστεί πλημμελώς ή όχι σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
• Ότι υπήρχαν και άλλα σοβαρά προβλήματα στο όχημα που εμποδίζουν την ασφαλή
λειτουργία του και δεν εντοπίστηκαν από τον Ανάδοχο, τότε ο Επιβλέπων ειδοποιεί τον
εκπρόσωπο του Αναδόχου για το πρόβλημα και τον καλεί να το αποκαταστήσει.
4.3 Εάν ο Ανάδοχος συμφωνήσει να αποκαταστήσει το πρόβλημα τότε το όχημα μεταφέρεται με
δαπάνες του Αναδόχου και πάλι στο συνεργείο του. Εάν πρόκειται για κακοτεχνία ή για εργασίες
που αναγράφονται στο Δελτίο Παραλαβής και δεν εκτελέστηκαν η αποκατάσταση γίνεται με
δαπάνες του Αναδόχου και ο χρόνος της αποκατάστασης μετρά ως συνέχεια του αρχικού χρόνου
επισκευής. Εάν πρόκειται για τεχνικά προβλήματα που έπρεπε να είχαν διαγνωστεί από τον
Ανάδοχο κατά τη διαδικασία επισκευής και διέφυγαν της προσοχής του, τότε υπογράφεται εκ
νέου Δελτίο Εντολής Εργασιών και ορίζεται νέα προθεσμία επισκευής.
4.4 Εάν ο Ανάδοχος διαφωνήσει για την ύπαρξη του προβλήματος τότε το όχημα μεταφέρεται σε
συνεργείο τρίτου, το οποίο θα οριστεί από τον Επιβλέποντα και τον Ανάδοχο. Η διάγνωση του
τρίτου συνεργείου, που ενεργεί ως διαιτησία, είναι υποχρεωτικά αποδεκτή και από τα δύο μέρη,
την Επιχείρηση και τον Ανάδοχο.
Μετά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με την οποία θα προτείνει συνεργείο τρίτου, που θα ασχολείται με την
εφαρμογή της διαδικασίας της παρ. 3, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία. Η Επιχείρηση έχει το
δικαίωμα να μην συμφωνήσει με το προτεινόμενο από τον Ανάδοχο συνεργείο και να
αντιπροτείνει κάποιο άλλο.
Στην περίπτωση που η διάγνωση συμφωνεί με τις απόψεις της Επιχείρησης, τότε ο Ανάδοχος
υποχρεούται να επιβαρυνθεί τις δαπάνες της μεταφοράς στο συνεργείο του τρίτου και το
κόστος της διαιτησίας και στη συνέχεια να μεταφέρει το όχημα στο συνεργείο του για να
αποκαταστήσει το πρόβλημα.
Στην περίπτωση που η διάγνωση συμφωνεί με τις απόψεις του Αναδόχου, τότε τις δαπάνες
μεταφοράς και διάγνωσης επιβαρύνεται η Επιχείρηση
4.5 Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί να προβεί σε αποκατάσταση του προβλήματος με βάση τις
παρατηρήσεις της διαιτησίας, τότε η αποκατάσταση γίνεται στο συγκεκριμένο συνεργείο που
διενήργησε τη διαιτησία και η δαπάνη της αποκατάστασης θα χρεωθεί στον Ανάδοχο και θα
κρατηθεί από την επόμενη Πιστοποίηση εργασιών ή εάν αυτό δεν γίνεται από την Κρατήσεις
Καλής Εκτέλεσης.
4.6 Σε περίπτωση που το πρόβλημα της αξιοπιστίας των εργασιών επισκευής επαναληφθεί αρκετές
φορές τότε η Επιχείρηση έχει δικαίωμα να διακόψει μονομερώς την ισχύ της παρούσας
Σύμβασης.
4.7 H Προϊσταμένη Υπηρεσία δύναται να ορίσει Επιτροπή Ελέγχου της Παροχής Υπηρεσίας, η οποία
θα πραγματοποιεί περιοδικούς ελέγχους της ορθότητας των στοιχείων και των διαδικασιών
κατά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας.
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένοι να διευκολύνουν την Επιτροπή
αυτή και να της παρέχουν κάθε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας
Παροχής Υπηρεσίας, που θα τους ζητηθεί.
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Η Επιτροπή κατά την εκτέλεση του έργου της μπορεί να ζητήσει και αυτοτελώς
δειγματοληπτικούς ελέγχους επί των οχημάτων, σύμφωνα μα τα προβλεπόμενα στο παρόν
άρθρο.
Άρθρο 5
Υλικά ανταλλακτικά
5.1 Τα απαιτούμενα υλικά και ανταλλακτικά για την επισκευή του οχήματος θα διατίθενται από τον
Ανάδοχο. Σε περιπτώσεις που η Επιχείρηση κρίνει σκόπιμο μέρος των ανταλλακτικών, χωρίς
κανένα περιορισμό, μπορεί να διατίθενται στον Ανάδοχο από την ίδια.
Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και ανταλλακτικά θα είναι όλα καινούργια και «ΓΝΗΣΙΑ» του οίκου
κατασκευής του οχήματος, εκτός για τις περιπτώσεις που η Επιχείρηση αποφασίζει
διαφορετικά. Ως «ΓΝΗΣΙΑ» υλικά-ανταλλακτικά θεωρούνται αυτά που είναι ακριβώς ίδια με τα
χρησιμοποιούμενα από το εργοστάσιο κατασκευής για την συναρμολόγηση του οχήματος και σε
συσκευασία του οίκου κατασκευής του οχήματος.
Η γνησιότητα των ανταλλακτικών θα αποδεικνύεται με την επίδειξη του Τιμολογίου αγοράς των
ανταλλακτικών, που έχουν τοποθετηθεί στο όχημα. Με την εκάστοτε Πιστοποίηση θα
επισυνάπτονται και φωτοαντίγραφα των τιμολογίων αγοράς των ανταλλακτικών.
Τα φθαρμένα υλικά-ανταλλακτικά, που αντικαθίστανται, θα συγκεντρώνονται και θα
επιστρέφονται από τον Ανάδοχο στην Επιχείρηση μαζί με το επισκευασμένο όχημα.
5.2 Σε περίπτωση που ένα συγκεκριμένο γνήσιο ανταλλακτικό δεν είναι διαθέσιμο ή η προμήθειά
του δεν είναι συμφέρουσα για την Επιχείρηση, τότε μπορεί να συμφωνηθεί με τον Ανάδοχο η
προμήθεια του ανταλλακτικού από εναλλακτικό προμηθευτή. Η περίπτωση αυτή θα
αναγράφεται και θα αιτιολογείται επαρκώς στο Δελτίο Εντολής Εργασιών. Και για το
ανταλλακτικό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να δώσει εγγύηση, που θα αναγράφεται στο
Δελτίο Παραλαβής Εργασιών.
5.3 Σε περίπτωση που κάποιο από τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι καινούριο θα παίρνει την
τιμή του τιμοκαταλόγου της ISUZU μείον την προσφερόμενη έκπτωση του Αναδόχου. Σε
περίπτωση που είναι άλλου εργοστασίου κατασκευής ή είναι μεταχειρισμένο, η τιμή θα
υπολογίζεται κατόπιν συμφωνίας με την Επιχείρηση, που θα καταγράφεται στο Δελτίο Εντολής
Εργασιών και στο Δελτίο Παραλαβής Εργασιών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
ξεπερνά το 80% της παραπάνω τιμής που ισχύει για γνήσια ανταλλακτικά (συμφωνημένη τιμή –
έκπτωση Αναδόχου).
Άρθρο 6
Παροχή εγγυήσεων
6.1 Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να υποβάλει πίνακα με τις χορηγούμενες
εγγυήσεις για όλες τις εργασίες και τα αντίστοιχα γνήσια ανταλλακτικά, που περιλαμβάνονται
στο Τιμολόγιο. Οι εγγυήσεις αυτές δεν μπορεί να είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες της
επίσημης αντιπροσωπείας.
6.2 Με βάση τον πίνακα αυτό ο χρόνος εγγύησης για κάθε εργασία και ανταλλακτικό που χορηγεί ο
Ανάδοχος θα αναφέρεται ρητώς και στο Δελτίο Παραλαβής Εργασιών.
6.3

Εάν κατά διάρκεια της εγγύησης παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποια από τις εργασίες ή τα
ανταλλακτικά που έχει χορηγήσει ο Ανάδοχος, τότε το όχημα θα μεταφέρεται στο συνεργείο
της Επιχείρησης στο οποίο ανήκει το όχημα και θα καλείται ο εκπρόσωπος του Αναδόχου για να
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ενημερωθεί για το πρόβλημα. Στη συνέχεια θα ακολουθείται η διαδικασία των παραπάνω
άρθρων της τεχνικής περιγραφής.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1
(Καλύπτει την παράγραφο 7.1 του τεύχους 1 της Διακήρυξης)
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ……2…… δηλώνω ότι:
1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο ΓΕΜΗ με αριθμό ........................................... για
επαγγελματική δραστηριότητα .................................... ................(ΚΑΔ...............)
(αναγράφεται το αντίστοιχο μητρώο, η σχετική νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και τα
αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή τους –διαδικτυακή διεύθυνση κ.λπ. - από την υπηρεσία
που διενεργεί το διαγωνισμό)
2.

……3…… του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι:
……………
……………
……………

3.

Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι ……

4.

Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως:

5.

4.1

αποφάσισε να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ………………………,

4.2

όρισε τον/τους ………………………… να υπογράψουν την προσφορά

4.3

όρισε τον/τους …………………………. να παρίστανται ως εκπρόσωποί του κατά την
αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη.

4.4

……4……

Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας,
αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να
γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται:
• να απορρίψει την προσφορά μας και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
στο Διαγωνισμό
• αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να καταπέσει την
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.
Ο Δηλών
(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει,
με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 4.4, 5, και,
εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον
το επιθυμεί
2
Αναγράφεται από το διαγωνιζόμενο η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού
φορέα

3
4

Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….»
Στις περιπτώσεις που ο διαγωνιζόμενος δεν έχει έδρα στην περιφέρεια όπου
διενεργείται ο διαγωνισμός, οι διαγωνιζόμενοι συμπληρώνουν την παρούσα
παράγραφο με το ακόλουθο
περιεχόμενο: «όρισε τον …………………………. ως
αντίκλητο, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοικος …….., και να εξουσιοδοτείται να
παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού».
Άλλως ισχύουν τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων
(καλύπτει την παράγραφο 7.8 του τεύχους 1 της Διακήρυξης)
Τα υπογράφοντα μέλη ……1…… για ……2……
1.

.........................................................................................................

2.

............................................................................................................

3.

...........................................................................................................

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαγωνιστική
διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι
απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών
μας που απορρέουν από την Προσφορά μας και από τη σύμβαση.
Οι Δηλούντες

(Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της
ένωσης» ή «της κοινοπραξίας»
2
Αναγράφεται το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ημερομηνία:
Προς
τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του Αναδόχου σας:
……1……
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και διαιρέσεως,
καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και
ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των ……2……, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη
εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου της υπ’ αριθ. .................... Σύμβασης και των
τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της. Αντίγραφο αυτής
μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του.
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι ………… με συμβατικό προϋπολογισμό …………
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω
Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη παραπάνω
Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε
κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και
αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε
εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε
τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία,
με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.
Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση από τον
Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν
συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από ……3…… μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της
Σύμβασης. Η ισχύς της παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας
προθεσμίας χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής.
Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η παρούσα
εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από
την εγγυοδοσία μας.
ΟΔΗΓΙΕΣ
1
Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής
επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές:
• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,
…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή
• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,
…… (δ/νση έδρας) …… ή

• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων

2
3

α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……
…… κ.ο.κ. ……
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ
Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τo διαγωνισμό ο κατάλληλος αριθμός
μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης πλέον ενός
περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα οριστικής
παραλαβής τους δεκαοχτώ (18) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να
ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες)

Πίνακας Κατανομής Τιμήματος
Ενδεικτικό παράδειγμα:
Το Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ θα καταβληθεί όπως παρακάτω :
ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ/ ΕΝΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Αριθμητικώς

Ολογράφως

...................................

...........................

.............................

...................................

...........................

.............................

...................................

...........................

.............................

...................................

...........................

.............................

