ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ

Αριθμός Διαγωνισμού: 52/2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Κριτήριο Επιλογής η Χαμηλότερη Τιμή

Προϋπολογισμός Σύμβασης €5.000 + ΦΠΑ

Λάρνακα, 9 Μαΐου 2022
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 52/2022

Ο Δήμος Λάρνακας ζητά προσφορές από ιδιοκτήτες Ρυμουλκών για την μεταφορά εγκαταλειμμένων
οχημάτων από διάφορα σημεία της πόλης, στη Δημοτική Χονδρική Αγορά Λάρνακας, που βρίσκεται στη
Δρομολαξιά, για περίοδο δύο χρόνων.

Μέρος Α:
1.

2.
3.

4.

5.

Όροι Εντολής

Ο Ανάδοχος οφείλει να μεταφέρει/ρυμουλκεί το όχημα από το σημείο εγκατάλειψης του στο
χώρο φύλαξης εγκαταλειμμένων οχημάτων του Δήμου. Ο χώρος φύλαξης εγκαταλειμμένων
οχημάτων του Δήμου βρίσκεται στη Δημοτική Χονδρική Αγορά Λάρνακας, στη Δρομολαξιά.
Η μεταφορά/ρυμούλκηση του οχήματος, πρέπει να γίνεται εντός 24 ωρών το αργότερο, μετά
από υπόδειξη/ειδοποίηση αρμόδιου λειτουργού του Δήμου.
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της ασφαλούς μεταφοράς των οχημάτων. Σε περίπτωση ζημιάς
στο μεταφερόμενο/ρυμουλκούμενο όχημα ή σε άλλο όχημα ή περιουσία κατά την διάρκεια της
εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, τότε ο ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη έναντι
του Δήμου και έναντι οποιαδήποτε άλλης απαίτησης προκύψει.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενη απαίτηση του Δήμου για
μεταφορά/ρυμούλκση εγκαταλειμμένου οχήματος σε άλλο χώρο εντός δημοτικών ορίων
Λάρνακας, με την ίδια χρέωση. Νοείται ότι τέτοια απαίτηση ενδέχεται να προκύψει σε
εξαιρετικές περιπτώσεις.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενη απαίτηση του Δήμου για
μεταφορά/ρυμούλκση δημοτικού οχήματος σε άλλο χώρο εντός δημοτικών ορίων Λάρνακας,
με την ίδια χρέωση. Νοείται ότι τέτοια απαίτηση ενδέχεται να προκύψει σε εξαιρετικές
περιπτώσεις.

Μέρος Β:

Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς

1.

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί στο Έντυπο Προσφοράς που επισυνάπτεται ως
Παράρτημα Ι. Οι προσφερόμενες τιμές να είναι χωρίς ΦΠΑ.

2.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα των πιο κάτω πιστοποιητικών:
•
•
•
•
•
•

τίτλο ιδιοκτησίας,
πιστοποιητικό εγγραφής,
εν ισχύ άδεια κυκλοφορίας,
εν ισχύ πιστοποιητικό καταλληλόλητας,
εν ισχύ Ασφάλεια Οχήματος (τουλάχιστον έναντι τρίτου),
εν ισχύ Άδεια Οδήγησης Οδηγού.
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3.

Η προσφορά θα πρέπει να βρίσκεται σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του οποίου, να
αναγράφεται το όνομα του προσφοροδότη και η ένδειξη «Προσφορά για την ρυμούλκηση
οχημάτων - Διαγωνισμός αρ. 52/2022».

4.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθεί με ευθύνη του προσφοροδότη, στο
Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Λάρνακας που βρίσκεται στον 5ο Όροφο των Κεντρικών
Γραφείων του Δήμου Λάρνακας, στη γωνία της Λεωφ. Αθηνών και της οδού Νικολάου Λανίτη,
μέχρι και την Παρασκευή 27/5/2022 και ώρα 11.00π.μ.

5.

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

6.

Η προσφορά θα έχει ισχύ μέχρι την 30/6/2022.

7.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ.Ηλία
Χατζηλία, Υπεύθυνο για τα εγκαταλειμμένα οχήματα του Δήμου, στο τηλ. 24816530.
----------------------------------------------------------

Λάρνακα, 9/5/2022
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς : Δήμο Λάρνακας
Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ρυμούλκησης οχημάτων για περίοδο δύο χρόνων
Διαγωνισμός αρ. 52/2022
Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών 27/5/2022 ώρα 11.00π.μ.
Αφού μελετήσαμε τα Έγγραφα Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του
Διαγωνισμού, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε την πιστή τήρηση όλων των όρων των
εγγράφων του Διαγωνισμού, έναντι του ποσού των €…………………………. + ΦΠΑ για κάθε
μεταφορά/ρυμούλκηση οχήματος.

2.

Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει μέχρι 30/6/2022, θα μας δεσμεύει και θα
μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.

4.

Μέχρι τη γραπτή αποδοχή μας, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή ανάθεση σας θα
αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.

Υπογραφή Προσφέροντος _____________________________________________
(και σφραγίδα)
Όνομα Υπογράφοντος _________________________________________________

Αρ.Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος __________________________
Ιδιότητα υπογράφοντος ________________________________________________

Στοιχεία Προσφέροντος

Όνομα Προσφέροντος _________________________________________________

Χώρα εγκατάστασης____________________________ Διεύθυνση _____________
_____________________________________________________ Ταχ.Κιβ. _______
Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική) ____________________________
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_____________________________________________________ Ταχ.Κιβ. _______

Τηλέφωνο επικοινωνίας _______________ Τέλεφαξ επικοινωνίας______________

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ______________________________________________

Αρ. Μητρώου ΦΠΑ_______________

Ημερομηνία ______________________

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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