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Email

Πειραιάς, 12 Νοεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ.:

: Αιγάλεω 5 & Κάστορος , Πειραιάς
: 185 45
: 213 1601641, 2131601644
: Μ. Βαζακοπούλου , Β. Ροδοπούλου
: 213 1601626
: tpromithion.n@patt.gov.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (SERVICE) ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ,ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ,ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΥΟ (2) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) ΤΗΣ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ
ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2.845,00€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/τ.Α΄/19-7-2018 ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της
Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
3. Την με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β΄1661) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010).
5. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
6. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και
ειδικότερα το άρθρο 6 παρ.14.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 67/τ. Α΄) «Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις».
8. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ93/τ.Α΄/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών».
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9. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση 31 και το άρθρο 6 παρ. 2.
11. Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ.Α΄/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
12. Τον Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α΄/2019 ) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών , διατάξεις για
την ψηφιακή διακυβέρνηση , συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
13. Τον Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
και άλλες επείγουσες διατάξεις».
14. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
15. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/τ.Β΄/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
16. Την με αρ. 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/τ.Β΄/2017) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».
17. Την με αρ. 348/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:
66557Λ7-ΒΛΣ) με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής
οικονομικού έτους 2019», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 72/2019 Απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:94ΕΡ7Λ7-3ΔΖ).
18. Την με αρ. 349/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:
ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους
2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019».
19. Την με αρ. 111063/35236/2-1-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής με θέμα «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας
Αττικής».
20. Την με αριθμ. 3373/390/20-3-75 (ΦΕΚ 349/τ.β/1975) Απόφαση του Υπουργού της Προεδρίας
της Κυβέρνησης και την τροποποιητική της 4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού διαδικασίας
επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών
κλπ, των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ».
21. Την με αριθμ. 1450/550/1982 Απόφαση του Υπουργείου Προεδρίας «Περί καθορισμού
καταναλώσεως καυσίμων και λιπαντικών των Κ. Υ. αυτοκινήτων ΝΠΔΔ Οργανισμών κλπ»
(ΦΕΚ 93/τ.β/10-02-1982) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 129/2534/2010
Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών (ΦΕΚ 108/τ.β/04-02-2010).
22. Την υπ’ αριθμ. 5025/4220/30-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΡ1Κ-Ο3Π) Απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής με θέμα «Εξαίρεση από την απόσυρση επιβατικών οχημάτων άνω των
1400cc της Περιφέρειας Αττικής».
23. Την υπ’αρ.πρωτ.498816/2-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 688/ΥΟΔΔ/0309-2019) «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής».
24. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Α΄ Μέρους του ν. 4623/2019 «Στις περιφέρειες, ως
«αρμόδια υπηρεσία» κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (Α’
147) για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., νοείται ο περιφερειάρχης.
25. Την με αρ. 499022/2-9-2019 (ΥΟΔΔ' 688) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση
Αρμοδιοτήτων» σύμφωνα με την οποία μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων όπως
προβλέπονται στο άρθρο 5, παρ. 19 του ν. 4623/2019 στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών.
26. Το με αρ. πρωτ.519084/10-09-2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας με το οποίο ζητείται λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών για θέματα και
συμβάντα που αφορούν την Πολιτική Προστασία και τις απαιτήσεις μετακίνησης σε
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δύσβατους δρόμους ή και σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες η παραχώρηση του με αρ.
κυκλοφορίας ΚΗΥ6327 μάρκας TOYOTA RAV 4 (το οποίο είναι τετρακίνητο όχημα). Μας
ενημερώνουν δε ότι σε αντικατάσταση του ανωτέρω οχήματος θα παραχωρηθεί το με αρ.
κυκλοφορίας ΚΗΙ 7082 μάρκας SKODA FABIA COMBI όχημα.
27. Τα από 10 Σεπτεμβρίου 2019 πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής σύμφωνα με τα οποία η
Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής παρέδωσε στην Αυτοτελή
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ
6327 μάρκας TOYOTA RAV 4 και παρέλαβε το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 7082 μάρκας
SKODA FABIA COMBI.
28. Την αρ. πρωτ. 541472/17-09-2019 γραπτή αναφορά του οδηγού του υπηρεσιακού οχήματος
με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 7082 μάρκας SKODA FABIA COMBI με την οποία μας γνωρίζει
ότι χρειάζεται να γίνει συντήρηση , επισκευή , αντικατάσταση ελαστικών και προμήθεια των
απαραίτητων ανταλλακτικών, ελαστικών και λιπαντικών για το ανωτέρω όχημα.
29. Την αρ. πρωτ. 557694/23-09-2019 γραπτή αναφορά του οδηγού του υπηρεσιακού οχήματος
με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6471 μάρκας RENAULT όχημα με την οποία μας γνωρίζει
ότι χρειάζεται να γίνει επισκευή και προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για το
ανωτέρω όχημα.
30. Το από 24-09-2019 πρακτικό της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής των εργασιών επισκευής και τακτικής συντήρησης, της προμήθειας των
απαιτούμενων ανταλλακτικών, λιπαντικών και λοιπών υλικών ή εξαρτημάτων των
υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και της παραλαβής
των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και της βενζίνης αμόλυβδης με το οποίο προεγκρίνεται η
συντήρηση (service), επισκευή , αντικατάσταση ελαστικών και προμήθεια των απαραίτητων
ανταλλακτικών και ελαστικών, καθώς και λιπαντικών όπου απαιτείται των υπηρεσιακών
οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με αριθμούς
κυκλοφορίας ΚΗΙ7082 και ΚΗΥ6471 το έτος 2019.
31. Το από 24-09-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Γραμματειακής
Υποστήριξης με το οποίο βεβαιώνεται ότι τα ανωτέρω οχήματα εξυπηρετούν τις ανάγκες σε
μετακινήσεις των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και κοινών υπηρεσιών
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
32. Το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη είναι σύννομη και αναγκαία για τη λειτουργία των ανωτέρω
υπηρεσιών.
33. Το γεγονός ότι η δαπάνη συνολικού ύψους 2.845,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%)
που προέκυψε κατόπιν έρευνας αγοράς είναι σύννομη , αναγκαία και αναλύεται ως εξής:
 777,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την πληρωμή της συντήρησης (service),
επισκευής, αντικατάστασης ελαστικών, (όπου απαιτείται)
 1.975,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια των απαραίτητων
ανταλλακτικών, ελαστικών (όπου απαιτείται)
 93,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια των απαραίτητων λιπαντικών
(όπου απαιτείται)
34. Την υπ’αριθμ.2517/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:
ΩΓ2Ψ7Λ7-8ΞΚ) με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την παρούσα.
35. Την με αρ. πρωτ.631891/21-10-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ:6Β1Ψ7Λ72Θ5 και ΑΔΑΜ:19REQ005736795) ύψους 777,00€ στον ΚΑΕ 086101 ,1.975,00€ στον
ΚΑΕ132101,και 93,00€ στον ΚΑΕ 151101 του Ε.Φ.08072 του οικ. έτους 2019 από την
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α2962 και α/α βεβ.3398 στο
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής.
36. Την με αρ. 824/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής
(ΑΔΑ:ΩΣΒ97Λ7-ΩΑ1) με θέμα «Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής των εργασιών επισκευής , συντήρησης , οποιουδήποτε τεχνικού ελέγχου ,
προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών , λιπαντικών και λοιπών υλικών ή εξαρτημάτων
των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και της
παραλαβής των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και της βενζίνης αμόλυβδης».
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Tους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο
της παρούσας, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά ανά υπηρεσιακό
όχημα για την συντήρηση (service), επισκευή, αντικατάσταση ελαστικών και για την προμήθεια των
απαραίτητων ανταλλακτικών και ελαστικών, όπου απαιτείται, καθώς και λιπαντικών(όπου
απαιτείται) των δύο (2) υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της
Περιφέρειας Αττικής που περιγράφονται στο άρθρο Γ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΟΡΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» της παρούσας , συνολικού προϋπολογισμού
2.845,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του
ν. 4412/2016.
Η παρούσα πρόσκληση υποδιαιρείται σε δύο τμήματα όπως περιγράφονται κατωτέρω στο άρθρο
Γ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» της παρούσας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός και για τα δύο τμήματα είναι 2.845,00€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, ήτοι 2.294,35€ χωρίς ΦΠΑ ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 550,65€. Συγκεκριμένα ο
προϋπολογισμός για την πληρωμή της εργασίας συντήρησης (service) και επισκευής ,
αντικατάστασης ελαστικών (όπου απαιτείται) είναι 777,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι
626,61€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 150,39€, ο προϋπολογισμός για την
προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών ,ελαστικών ,όπου απαιτείται, είναι 1.975,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 1.592,74€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των
382,26€ και ο προϋπολογισμός για την προμήθεια λιπαντικών είναι 93,00€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ, ήτοι 75,00€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 18,00€.
Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα / στους προσφέροντες την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά σε ευρώ, αποκλειστικά βάσει τιμής (χωρίς ΦΠΑ) για το Τμήμα 1
για την συντήρηση (service), την επισκευή και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και
λιπαντικών ανά υπηρεσιακό όχημα όπου απαιτείται και για το Τμήμα 2 για την αντικατάσταση των
ελαστικών και την προμήθεια τους για το υπηρεσιακό όχημα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη κάθε φορά ανά υπηρεσιακό όχημα και
καλύπτονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης.
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν ανά υπηρεσιακό όχημα και για τα δύο Τμήματα χωρίς
να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των υπηρεσιακών οχημάτων με δυνατότητα επιλογής
ενός μέχρι και όλων των υπηρεσιακών οχημάτων για το ένα ή και για τα δύο τμήματα.
Α. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην
Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών,
Αιγάλεω 5 & Κάστορος , Τ.Κ. 18545, Πειραιάς, 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη,
με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την
20-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μμ.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα , επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να
αξιολογηθούν αντιστοίχως.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από
την επόμενη της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών.
Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν στην ελληνική γλώσσα έγγραφη οικονομική προσφορά,
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, για τη συντήρηση (service),
επισκευή, αντικατάσταση ελαστικών και για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και
ελαστικών, όπου απαιτείται, καθώς και λιπαντικών όπου απαιτείται των δύο (2) υπηρεσιακών
οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής .
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Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν οικονομική προσφορά:


για ένα υπηρεσιακό όχημα, ή και για τα δύο υπηρεσιακά οχήματα του Τμήματος 1 ή
και



για το υπηρεσιακό όχημα του Τμήματος 2

Η προσφορά ανά υπηρεσιακό όχημα που θα υποβάλλουν οι συμμετέχοντες στην παρούσα
πρόσκληση υποβολής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει για το Τμήμα 1 και την εργασία
και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και λιπαντικών όπου απαιτείται και
για το Τμήμα 2 την αντικατάσταση των ελαστικών και την προμήθεια τους.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών,
Δ/νση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών).
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (Όνομα/Επωνυμία ,Ταχυδρομική Διεύθυνση ,Τηλέφωνο)
Για την καταγραφή της τιμής της Προσφοράς τους οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να
συμπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ όπου θα
αναφέρονται ανά υπηρεσιακό όχημα
α. ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ/ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1:





το κόστος της εργασίας της συντήρησης, επισκευής σε € χωρίς ΦΠΑ και
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
το κόστος της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών σε € χωρίς ΦΠΑ και
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
το κόστος της προμήθειας των απαραίτητων λιπαντικών σε € χωρίς ΦΠΑ όπου απαιτείται και
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(τα οποία δεν θα υπερβαίνουν τις επιμέρους ανώτατες προϋπολογισθείσες δαπάνες).
το συνολικό κόστος σε € χωρίς ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ της συντήρησης,
επισκευής καθώς και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών και λιπαντικών, όπου
απαιτείται.

β. ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2:





το κόστος της εργασίας της αντικατάστασης των ελαστικών
σε € χωρίς ΦΠΑ και
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
το κόστος της προμήθειας των ελαστικών σε € χωρίς ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(τα οποία δεν θα υπερβαίνουν τις επιμέρους ανώτατες προϋπολογισθείσες δαπάνες).
την προσφερόμενη μάρκα
το συνολικό κόστος σε € χωρίς ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ της αντικατάστασης
των ελαστικών καθώς και της προμήθειας των ελαστικών

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση και
δεν θα υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε περίπτωση που
ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται
οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.
Οι προσφέροντες θα προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά:
1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
1. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης τους
οποίους έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
2. διαθέτουν τα απαραίτητα ανταλλακτικά (εφόσον επιλέξουν υπηρεσιακό όχημα/οχήματα από
το Τμήμα 1) και ελαστικά (εφόσον επιλέξουν το υπηρεσιακό όχημα του Τμήματος 2), τα
οποία θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα
3. διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ.
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2) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως
 Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),
 Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με
μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.),
 Ιδρυτική πράξη, τις τροποποιήσεις της και τα αποδεικτικά δημοσιεύσεως τους στο Γ.Ε.Μ.Η. (για
διαγωνιζόμενους με μορφή Ι.Κ.Ε.)
 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές
της (για τα φυσικά πρόσωπα).


Eπισημαίνεται ότι τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών
προσώπων θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την
υποβολή τους.
3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν την υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ,ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. , Ε.Ε.), τον/τους διαχειριστή
/διαχειριστές
 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων το φυσικό πρόσωπο.
4) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω 2) (που αφορά τα αποδεικτικά ισχύουσας
εκπροσώπησης) , 3) και 4) δικαιολογητικά δεν έχει εκδοθεί έως την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, χωρίς υπαιτιότητα του προσφέροντος, τότε ο
προσφέρων θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνει ότι έχει
καταθέσει αίτηση στην αρμόδια αρχή για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, να
συνυποβάλει αντίγραφο του αριθμού πρωτοκόλλου της εν λόγω αίτησης και να δηλώνει
επίσης ότι θα προσκομίσει το πιστοποιητικό πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου στεγάζεται το
Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των
οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά (5ος όροφος), την 21-11-2019, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 09:00πμ.
Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι η συντήρηση (service), επισκευή, αντικατάσταση
ελαστικών και η προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και ελαστικών, όπου απαιτείται,
καθώς και λιπαντικών (όπου απαιτείται) των δύο (2) υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής , όπως περιγράφονται αναλυτικά στους κάτωθι Πίνακες
τα υπηρεσιακά οχήματα, οι εργασίες, τα ανταλλακτικά, τα ελαστικά και τα λιπαντικά καθώς και η
ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
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Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΠΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ης
ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΒΙΚΑ

1.

ΚΗΙ 7082

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

SKODA

FABIA COMBI

9/6/2006

1390

2.

ΚΗΥ 6471

ΦΟΡΤΗΓΟ

RENAULT

31/01/2007

1998
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ΤΜΗΜΑ 1

Α/Α

1.

2.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΗΙ 7082

ΚΗΥ 6471

ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

SKODA

RENAULT

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΠΡΟΥΠΟ
ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ
ΦΠΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΠΡΟΥΠΟ
ΛΟΓΙΖΟ
ΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΑΝΤΑΛΛΑ
ΚΤΙΚΩΝ ΜΕ
ΦΠΑ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΠΡΟΥΠΟ
ΛΟΓΙΖΟ
ΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΜΕ ΦΠΑ

550,00€

Λάδι 4lt,
βαλβολίνες
2lt

93,00€

1.200,00€

-

-

ΤΥΠΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

FABIA COMBI

Γενικό service, εργασία
συντήρησης και
επισκευής με
αντικατάσταση
ανταλλακτικών, γενικός
έλεγχος φρένων

350,00€

Μπουζί (4), φίλτρο λαδιού,
φίλτρο καμπίνας, φίλτρο
αέρος, φίλτρο βενζίνης,
φρένα (εμπρός -πίσω),
υγρά φρένων,
αντιψυκτικό υγρό,
σετ δίσκο πλατό

Εργασία επισκευής με
αντικατάσταση
ανταλλακτικών, αλλαγή
εγκεφάλου και
προγραμματισμός

400,00€

Εγκέφαλος, αερόσακος
οδηγού
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ΑΔΑ: ΩΜΠΚ7Λ7-ΟΜ3

ΤΜΗΜΑ 2

Α/Α

1.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΗΙ 7082

ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

SKODA

ΤΥΠΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΠΡΟΥΠΟ
ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ
ΦΠΑ

FABIA COMBI

Αντικατάσταση
ελαστικών (εξαγωγήτοποθέτηση 4
ελαστικώνζυγοστάθμιση)

27,00€

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5dca883c4ee7fe744b444ca9 στις 12/11/19 12:26
9/13

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΠΡΟΥΠΟ
ΛΟΓΙΖΟ
ΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΕ ΦΠΑ

185/60/14

4

225,00€
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Ο/Οι Ανάδοχος/οι θα διαθέτει/ουν τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και θα εγγυάται για την
τεχνική ορθότητα των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στα υπηρεσιακά οχήματα. Επιπλέον
θα διαθέτει/ουν καταρτισμένο με τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις προσωπικό, προκειμένου να
εκτελέσει/ουν τις εργασίες επισκευής και συντήρησης και αντικατάστασης ελαστικών.
Τα ανταλλακτικά και λοιπά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση
οποιασδήποτε εργασίας , συντήρησης ή επισκευής πρέπει να είναι καινούργια και όχι
μεταχειρισμένα και γνήσια. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχει παραληφθεί κάποιο
ανταλλακτικό το οποίο είναι απαραίτητο για την πρέπουσα επισκευή ή συντήρηση οχήματος όπως
αυτή περιγράφεται ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το προμηθεύσει.
Τα ανταλλακτικά και οι εργασίες πρέπει να αρμόζουν στις ειδικότερες απαιτήσεις των οχημάτων
που περιλαμβάνονται στου πίνακες της παρούσας όπως αυτές προκύπτουν από τα επιμέρους
τεχνικά χαρακτηριστικά και ακριβή στοιχεία λ.χ. μάρκας μοντέλου , χρονολογίας κ.λπ.
Τα ελαστικά πρέπει να είναι καινούργια, παραγωγής προηγούμενου εξαμήνου (από την
ημερομηνία τοποθέτησης ) , μη αναγομωμένα κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά άριστης
ποιότητας και δεν θα πρέπει να φέρουν οποιαδήποτε ανακατασκευή , αναμόρφωση αναγόμωση ή
κατασκευαστική επεξεργασία καθώς και να στερούνται οποιουδήποτε εργοστασιακού
ελαττώματος.
Να εξασφαλίζουν ασφαλή ομαλή οδήγηση και γερό κράτημα κατάλληλα για μικρές , μεσαίες και
μεγάλες αποστάσεις για διαδρομές εντός και εκτός δρόμου και σε συνθήκες λάσπης ή χιονιού
Να είναι εγκεκριμένα για συνθήκες κύλισης στην ΕΥΡΩΠΗ , πλήρη σήμανση που να δείχνει τον
κατασκευαστή , τη διάσταση και τον τύπο του ελαστικού ως επίσης και τη σήμανση που θα δείχνει
ότι τα χαρακτηριστικά του ελαστικού πληρούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Επί των ελαστικών πρέπει να αναγράφονται όλα τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με την ETRTO
καθώς και η έγκριση (Ε) , η χώρα έγκρισης και ο αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού.
Η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης (service), επισκευής, αντικατάστασης ελαστικών και για την
προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και ελαστικών, όπου απαιτείται, καθώς και
λιπαντικών, όπου απαιτείται των δύο (2) υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας
Νήσων από τον/τους Ανάδοχο/ους, θα γίνεται κατόπιν υποδείξεων και παρακολούθησης από την
αρμόδια Ειδική Επιτροπή.
Δ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του/των Αναδόχου/ων θα γίνεται τμηματικά ανά υπηρεσιακό όχημα από την Δ/νση
Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής
στο όνομα του/των Αναδόχου/ων, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των
εργασιών και των ανταλλακτικών και των λιπαντικών (όπου απαιτείται ) από την αρμόδια Ειδική
Επιτροπή και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον/τους
Ανάδοχο/Αναδόχους των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
- Πρακτικό καλής εκτέλεσης των εργασιών και πρακτικό παραλαβής της προμήθειας
- Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και Τιμολόγιο Πώλησης – Δελτίο Αποστολής
- Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας του/των Αναδόχου/ων
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία
Τον/τους Ανάδοχο/ους θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας και
ο φόρος εισοδήματος του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (8% επί της καθαρής αξίας στο τιμολόγιο
παροχής υπηρεσιών και 4% επί της καθαρής αξίας στο Τιμολόγιο Πώλησης – Δελτίο Αποστολής).
Ο ΦΠΑ βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις περιλαμβάνουν:
 κράτηση ύψους 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με το άρθρο 4
του ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ήτοι 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20% (σε
περίπτωση υπογραφής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν.4270/2014).
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κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της
Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 350 του
ν.4412/2016, η οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ήτοι 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019,
Ειδικός Φορέας 08072 ΚΑΕ 086101 «Αμοιβές για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων»
και ΚΑΕ 132101 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων» ΚΑΕ 151101
«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» κατά 777,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, κατά
1.985,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κατά 93,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
αντίστοιχα.
Ε. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Η σύμβαση (σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης) θα ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι
ολοκλήρωσης της συντήρησης (service), επισκευής, αντικατάστασης ελαστικών και προμήθειας
των απαραίτητων ανταλλακτικών και ελαστικών, όπου απαιτείται, καθώς και λιπαντικών (όπου
απαιτείται ) των δύο (2) υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της
Περιφέρειας Αττικής, και όχι πέραν των τεσσάρων μηνών.
ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην ηλεκτρονική
διεύθυνση diavgeia.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην
ηλεκτρονική διεύθυνση, www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Αττικής www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
-

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων
Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης
(με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
email: site@patt.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
του οικονομικού φορέα ………………………………………………………………………..……………………..…………………………………………
με έδρα……………………………………………………………………………………………………, οδός ……………………………αριθμ…………..
Τ.Κ. …………………………………………., ΑΦΜ ……………………………………………………………………, ΔΟΥ ………………………………
τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………………φαξ ……………………...E-mail ……………………………………………………
ΤΜΗΜΑ 1

Α/
Α

1.

2.

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΠΡΟΥΠΟ
ΛΟΓΙΖΟΜΕ
ΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ /
ΜΕ ΦΠΑ

ΛΙΠΑΝΤΙ
ΚΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΠΡΟΥΠΟ
ΛΟΓΙΖΟ
ΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚ
ΩΝ ΜΕ
ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ /
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Ο
ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ / ΜΕ
ΦΠΑ

……€/……€

Λάδι 4lt,
Βαλβολίνε
ς 2lt

93,00€

……€/……€

……€/…
…€

……€/……€

-

-

-

……€/…
…€

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟ
ΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΑΝΤΑΛΛΑ
ΚΤΙΚΩΝ ΜΕ
ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ
ΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
/ ΜΕ ΦΠΑ

550,00€

1.200,00€

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ
ΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΗΙ 7082

Γενικό service,
εργασία
συντήρησης και
επισκευής με
αντικατάσταση
ανταλλακτικών,
γενικός έλεγχος
φρένων

350,00€

……€/……€

Μπουζί (4), φίλτρο
λαδιού, φίλτρο
καμπίνας, φίλτρο
αέρος, φίλτρο
βενζίνης, φρένα
(εμπρός -πίσω),
υγρά φρένων,
αντιψυκτικό υγρό,
σετ δίσκο πλατό

ΚΗΥ 6471

Εργασία επισκευής
με αντικατάσταση
ανταλλακτικών,
αλλαγή εγκεφάλου
και
προγραμματισμός

400,00€

……€/……€

Εγκέφαλος ,
αερόσακος οδηγού

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ……………………..
Ημερομηνία: …………………
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
του οικονομικού φορέα ………………………………………………………………………..……………………..…………………………………………
με έδρα……………………………………………………………………………………………………, οδός ……………………………αριθμ…………..
Τ.Κ. …………………………………………., ΑΦΜ ……………………………………………………………………, ΔΟΥ ………………………………
τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………………φαξ ……………………...E-mail ……………………………………………………

ΤΜΗΜΑ 2

Α/Α

1.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΠΡΟΥΠΟ
ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΕ ΦΠΑ

ΚΗΙ 7082

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
(εξαγωγή-τοποθέτηση
4 ελαστικώνζυγοστάθμιση)

27,00€

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ / ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΤΥΠΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ

……€/……€

185/60/14
4 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΜΑΡΚΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ / ΜΕ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ /
ΜΕ ΦΠΑ

225,00

……€/……€

……€/……€

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ……………………..
Ημερομηνία: …………………
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