
     
           

        

                                                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 7069

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                        Αιγάλεω, 20 /3/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

           Α Π Ο Φ Α Σ Η  Αριθμ. 852

           O  Δήμαρχος Αιγάλεω,

             Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2) Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016  ( ΦΕΚ Α΄145), που ρυθμίζει το καθεστώς της ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες

και το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), περί Δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

3) Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 .

5) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

6) Την  αναγκαιότητα  των  εργασιών  “Συντήρησης  των  κλιματιστικών  –  split units των  Δημοτικών  κτιρίων”,

απαραίτητων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργίας τους. 

7) Την  με  αριθμ.  7/2554/2-2-2018  τεχνική  έκθεση   της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών του  Δήμου, προϋπολογισμού

11.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α ( 24%).

8) την με αριθμ. 162/2-2-2018 (με αριθμ. Πρωτ. 2598/2-2-2018), Απόφαση Δημάρχου που την εγκρίνει.

9) Το  γεγονός  ότι  η  συγκεκριμένη  υπό  διενέργεια  δαπάνη  έχει  αναληφθεί  νόμιμα  με  την  αριθμ.  60/13-2-2018

(ΑΔΑ:7Χ8ΣΩ6Ν-Β96),  Απόφαση  της  Οικονομικής  επιτροπής,  με  αριθμούς  καταχώρισης

250,251,252,253,254,255,256,257/6-2-2018 , στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.

10) Την με  αριθμ.  3998/20-2-2018,  πρόσκληση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (τμ.  Η/Μ),   προς τους  οικονομικούς

φορείς, περί υποβολής προσφοράς.

11) Τις παρακάτω Οικονομικές Προσφορές:

 Την  με αριθμ. Πρωτ. 4571/27-2-2018, Οικονομική Προσφορά της ατομικής επιχείρησης του κ.” ΜΠΕΡΔΟΥ ΑΓΚ.

ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ” .

 Την με αριθμ. Πρωτ. 4725/28-2-2018, Οικονομική Προσφορά της ατομικής επιχείρησης του κ. “ ΣΥΡΕΓΚΟΥ ΒΑΣ.

ΚΩΝ/ΝΟΥ-FRESH AIR TECHNICAL CLIMA SERVICE”.
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                                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

   Α. Α.  Την ανάθεση των εργασιών “Συντήρησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων (ψύξης-θέρμανσης),  διαιρούμενου

τύπου (split units) με εσωτερική & εξωτερική μονάδα, ψυκτικής ικανότητας 9.000 Btu/h μέχρι 24.000 Btu/h, που είναι

τοποθετημένα  σε κτίρια του Δήμου” που στεγάζονται οι κατωτέρω Υπηρεσίες και Διευθύνσεις:

.Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες

.Υπηρεσία Πολιτισμού και Αθλητισμού

.Κοινωνική Υπηρεσία

.Κτίρια Παιδικών Σταθμών

.Υπηρεσία Καθαριότητας

.Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

.Υπηρεσία Πρασίνου

.Δ/νση Δόμησης 

στην οικονομικότερη και πλήρως σύμφωνη με την ανωτέρω Μελέτη, οικονομική προσφορά  της ατομικής επιχείρησης

του k. “ΣΥΡΕΓΚΟΥ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ-FRESH AIR TECHNICAL CLIMA SERVICE”, με στοιχεία επικοινωνίας, οδός:

8ης Δεκεμβρίου 1 Τ.Κ.: 12244  Πόλη: ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΦΜ : 037770087 ΔΟΥ : ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ.: 210 5985203,  μέχρι του ποσού

των 11.400,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. 24%, όπως παρακάτω :      

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
( ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α )

Ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων (split-units). Περιλαμβάνεται ο έλεγχος
καλής  λειτουργίας  των  μηχανημάτων,  έλεγχος  ηλεκτρικών  και  ηλεκτρονικών
κυκλωμάτων, κινητήρων, έλεγχος και συμπλήρωση του κάθε κυκλώματος με ψυκτικό
υγρό,  καθαρισμός   φίλτρων,  έλεγχος  αποχέτευσης,  χημικός  καθαρισμός  κ.λ.π.
Περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για τις παραπάνω εργασίες
ψυκτικής ικανότητας  9.000-24.000 btu/h.

9,80 ΕΥΡΩ

Αποξήλωση  κλιματιστικού  μηχανήματος  χωρίς  επανατοποθέτηση 9.00  εώς  24.000
btu/h.

10,00 ΕΥΡΩ

Αποξήλωση  κλιματιστικού  μηχανήματος  με  επανατοποθέτηση  (  περιλαμβάνονται  οι
σωληνώσεις, καλώδια κλπ έως 7 μέτρα απόσταση ),εώς 17.000 btu/h.

80,00 ΕΥΡΩ

 Αποξήλωση  κλιματιστικού  μηχανήματος  με  επανατοποθέτηση  (περιλαμβάνονται  οι
σωληνώσεις, καλώδια κλπ έως 7 μέτρα απόσταση) 18.000-24.000 btu/h .

109,00  ΕΥΡΩ

Τοποθέτηση κλιματιστικού  μηχανήματος έως 17.000 btu/h 48,00 ΕΥΡΩ

Τοποθέτηση κλιματιστικού  μηχανήματος από 18.000 έως 24.000 btu/h 63,00ΕΥΡΩ

Πρόσθετο κόστος σωληνώσεων, μονώσεων,καλωδίων 15,00 ΕΥΡΩ

Πρόσθετο κόστος για ψυκτικό υγρό 27.00 ΕΥΡΩ (ανά kg)

Αλλαγή ηλεκτρονικής πλακέτας κατά περίπτωση 9.000btu/h 70,00 ΕΥΡΩ

Αλλαγή ηλεκτρονικής πλακέτας 12.000btu/h 70,00 ΕΥΡΩ

Αλλαγή ηλεκτρονικής πλακέτας 15.000btu/h 70,00 ΕΥΡΩ

Αλλαγή ηλεκτρονικής πλακέτας 18.000btu/h 80,00 ΕΥΡΩ

Αλλαγή ηλεκτρονικής πλακέτας 22.000btu/h 90,00 ΕΥΡΩ

Αλλαγή ηλεκτρονικής πλακέτας 24.000btu/h 95,00 ΕΥΡΩ

                                 Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24 %.
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                      Επισημαίνεται ότι:

• Οι εργασίες θα γίνουν εντός του έτους (ως 31-12-2018) ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού ανά κωδικό.

• Περιλαμβάνεται ο έλεγχος καλής λειτουργίας των μηχανημάτων, έλεγχος ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

κυκλωμάτων, κινητήρων, έλεγχος και συμπλήρωση του κάθε κυκλώματος με ψυκτικό υγρό, καθαρισμός 

φίλτρων, έλεγχος αποχέτευσης, χημικός καθαρισμός κ.λ.π.

•    Στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνοντα και μικροϋλικά τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών 

συντήρησης και δεν περιγράφονται ρητά.

                   Β                 Β. Η δαπάνη που προκαλείται από  τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από  ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό

δαπανών του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η  σχετική πίστωση, η  οποία  θα   βαρύνει τους παρακάτω  Κ.Α:

15.6265.002-15.6265.003-15.6265.007-20.6265.004-30.6265.003-35.6265.003-40.6265.002  και  έχουν  εκδοθεί  η

σχετικές αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης.

   Γ. Η  πληρωμή  του προμηθευτή θα  γίνει με  την  έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον

προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

      Εσωτερική διανομή

1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

   (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας)

2. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

                         ( τμ. Η/Μ)                                                                                                          

                                                                                                                Ο  ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ

                                                                                                 

                                                                                                                     ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΑ: 615ΙΩ6Ν-Ο0Λ
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