
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 
2020 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
 ΠΡΟΫΠ: 71.350,00€(με τον ΦΠΑ) 
   
   
   

 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων: 
……………………………………………………………………………………..……………….……………………….….............…………………………
……………………………………………….……………………….…..………………….…………………………….… 
με έδρα .....………………………………..……………… οδός ………….………………………..……………….. αριθμ. ……..……… Τ.Κ.: 
……………………………… Τηλ.: ……………………………………………………… Fax: …………………………………….. 
 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
στοιχείων του, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 (σημείο Β) και 2.4.3.2 της 
Διακήρυξης, υποβάλλω την παρούσα Τεχνική Προσφορά για το/τα εξής τμήμα/τμήματα:  
 

Κωδικοί 
Ομάδων Ομάδα Οχημάτων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ 

[ΝΑΙ/ΌΧΙ] 

Α.1.1 Ι. Απορρ/ρα, Φορτηγά, Λεωφορείο 

Συντήρηση και επισκευή κινητήρων, κιβωτίων 
ταχυτήτων, συμπλεκτών, συστημάτων πέδησης, 
συστημάτων διεύθυνσης κλπ ( εργασία και 
ανταλλακτικά ) 

 

Α.1.2 ΙΙ. Μηχανήματα Έργων 

Συντήρηση και επισκευή κινητήρων, κιβωτίων 
ταχυτήτων, συμπλεκτών, συστημάτων πέδησης, 
συστημάτων διεύθυνσης κλπ ( εργασία και 
ανταλλακτικά ) 

 

Α.1.3 ΙΙΙ. Λοιπά οχήματα   

Συντήρηση και επισκευή κινητήρων, κιβωτίων 
ταχυτήτων, συμπλεκτών, συστημάτων πέδησης, 
συστημάτων διεύθυνσης κλπ ( εργασία και 
ανταλλακτικά ) 

 

Α.2 Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. Όλα τα οχήματα Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών μερών  
( εργασία και ανταλλακτικά ) 

 

Α.3 Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. Όλα τα οχήματα 
Συντήρηση και επισκευή οργάνων ελέγχου 
ταχύτητας οχήματος, ταχογράφων ( εργασία και 
ανταλλακτικά ) 

 

Α.4 Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. Όλα τα οχήματα Συντήρηση – επισκευή αντλιών πετρελαίου, 
υπερσυμπιεστων κ.α.  (εργασία και ανταλλακτικά ) 

 

Β.1 Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. Όλα τα οχήματα 

Ελασματουργικές εργασίες σώματος 
υπερκατασκευής, υδραυλικά συστήματα, μηχανικά 
ή πνευματικά συστήματα υπερκατασκευής, 
ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά συστήματα 
υπερκατασκευής, στεγανοποίηση (τσιμούχες, 
λάστιχα κλπ), συμπιεστές απορριμμάτων 

 

Β.2 Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. Όλα τα οχήματα Φανοποιεία οχημάτων (εργασία και ανταλλακτικά) 
 

Γ.1 Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. Όλα τα οχήματα Προμήθεια ελαστικών, συντήρηση ελαστικών        
( εργασία και ανταλλακτικά ) 

 

Γ.2 Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. Όλα τα οχήματα Πλύσιμο, γρασάρισμα (εργασία) 
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Συμμόρφωση ως προς τους όρους της Διακήρυξης (άρθρα 2.2.8και 2.2.8.2-Β4) και της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων της υπ αριθμ 9/2020 Μελέτης 
 
1) ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ [ΝΑΙ/ΌΧΙ] 

 [ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ]  

 Τίτλος Σύμβασης Ημερ/νία Ποσό Βεβαίωση Καλής 
Εκτέλεσης (για 

Δημόσιο) 

 

1      
2      
..      

2) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Η ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ)  [ΝΑΙ/ΌΧΙ] 

 [ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ]  

 Ειδικότητα Αριθμός  
1    
2    
00    

3) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ [ΝΑΙ/ΌΧΙ] 

 [ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ]  

 Ειδικότητα Αριθμός  
1    
2    

..    

4) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ [ΝΑΙ/ΌΧΙ] 

α. Ο τιμοκατάλογος που συνοδεύει την οικονομική μου προσφορά περιέχει τα ανταλλακτικά 
που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα του Δήμου και είναι τα γνήσια 

 

β. Εντός 24 ωρών, από την γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας να είναι σε θέση ο ανάδοχος 
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνική επιθεώρηση του οχήματος, τον 
εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων 
και ανταλλακτικών 

 

γ. Σε περίπτωση ακινητοποίησης οχήματος στο δρόμο, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί 
και να επισκευάσει επί τόπου το ακινητοποιημένο όχημα/μηχάνημα έργου όπου κι αν 
βρίσκεται αυτό 

 

5) Προτίθεμαι, να αναθέσω σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τα εξής τμήματα [ΝΑΙ/ΌΧΙ] 

 Τμήματα: …………………………………………………………………………………………………………………….  

6) Αποδέχομαι τον έλεγχο στο συνεργείο από την Επίβλεψη η οποία θα ορίζεται 
από την υπηρεσία όποτε η Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος 

[ΝΑΙ/ΌΧΙ] 

7) Όλα τα στοιχεία της προσφοράς προέκυψαν μετά από επιτόπια επίσκεψη και 
εξέταση των προς επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων 

[ΝΑΙ/ΌΧΙ] 

 
 

Ο προσφέρων 
(σφραγίδα - υπογραφή) 
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