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Προς:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς».
Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών, ετήσιας διάρκειας, (α)
καθαρισμού (εσωτερικό – εξωτερικό πλύσιμο) 2 φορές μηνιαίως και (β) απολύμανσης μία φορά
μηνιαίως των έξι (6) υπηρεσιακών οχημάτων που καλύπτουν τις υπηρεσιακές ανάγκες της
Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους
5.200,00€ συμπ. του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 177/2021 Απόφαση έγκρισης δαπάνης (ΑΔΑ:
ΨΙ8Χ7Λ7-8Κ0), καθώς και τη με αρ. πρωτ. 146035/23-2-2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
(ΑΔΑ: Ψ75Π7Λ7-ΚΞΦ ΑΔΑΜ: 21REQ008180670).
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για την διευκόλυνση των υπηρεσιών της αναθέτουσας αρχής, οι εγκαταστάσεις των ενδιαφερομένων
που θα συμμετέχουν στην παρούσα θα πρέπει να βρίσκονται εντός τριών (3) χιλιομέτρων από την έδρα
της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών (Παραλία Καλλιθέας–Μοσχάτου (πρώην
Ολυμπιακές εγκαταστάσεις)) όπου σταθμεύουν τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα.
Για την προμήθεια της παρούσας θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και της Περιφέρειας
Αττικής στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται αναλυτική κατάσταση με τα οχήματα στα οποία θα
παρασχεθούν οι υπηρεσίες της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει ή να
αφαιρέσει όχημα κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης.
Η σύμβαση θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της έως και ένα έτος.
Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Κατά την εξόφληση της δαπάνης παρακρατείται ο προβλεπόμενος νόμιμος φόρος εισοδήματος, ο
οποίος αποτελεί κράτηση υπέρ τρίτων.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μηνιαία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών από την ειδική
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αρμόδια επιτροπή παραλαβής «τεχνικής επιθεώρησης και παραλαβής εργασιών και πάσης φύσεως
υλικών επιβατικών αυτοκινήτων φορτηγών και μηχανημάτων έργου των Περιφερειακών Ενοτήτων
Κεντρικού, Δυτικού, Βορείου και Νοτίου Τομέα Αθήνας και των επιτελικών Διευθύνσεων».
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0861 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών
μέσων ξηράς γενικά» και τον Ε.Φ. 04072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το έτος
2021.
Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί έως 26-2-2021 και ώρα 14:00 με σφραγίδα και υπογραφή του
νόμιμου εκπροσώπου εις τριπλούν (μία πρωτότυπη και δύο αντίγραφα), σε σφραγισμένο φάκελο
στη Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Γραμματείας (Κτίριο 240Α
Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις) σύμφωνα με το υπόδειγμα
συνοδευόμενη από:
1. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα όπου θα δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλαχτα όλους τους όρους της πρόσκλησης και μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις
της παρούσας.
2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους. Σε
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος τα εν λόγω πιστοποιητικά να έχουν εκδοθεί έως τρεις μήνες
πριν την υποβολή τους.
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 73 του
ν.4412/2016 όπως ισχύει.
4. Νομιμοποιητικά έγγραφα του οικονομικού φορέα, ανάλογα με τη νομική του μορφή (π.χ.
κωδικοποιημένο καταστατικό, ιδρυτική πράξη και τροποποιήσεις της και αποδεικτικό δημοσίευσης
τους στο ΓΕΜΗ, καθώς και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης. Οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο
από το οποίο να προκύπτουν τα άτομα που δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους. Το
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης πρέπει να έχει εκδοθεί εντός 30 εργάσιμων ημερών πριν από
την υποβολή του).
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου και να έχουν
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας. Δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Μαρία Μαστραντωνάκη

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA GEORGAKI
Ημερομηνία: 2021.02.24 09:29:42 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών, ετήσιας διάρκειας, (α) καθαρισμού (εσωτερικό – εξωτερικό
πλύσιμο) 2 φορές μηνιαίως και (β) απολύμανσης μία φορά μηνιαίως των έξι (6) υπηρεσιακών
οχημάτων που καλύπτουν τις υπηρεσιακές ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα
Αθηνών.
Του οικονομικού φορέα ……………………………………………….…………………………..….
με έδρα …………………………………., οδός ………….………….…………… αριθμ. ……...…..
Τ.Κ. ………………, Α.Φ.Μ. ……………………..……, ΔΟΥ ……………………..…………….....
τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………….………………………………………
φαξ ………….…………..... Email ……………………………………..………..…………………

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1

Υπηρεσίες (α) καθαρισμού
(εσωτερικό – εξωτερικό
πλύσιμο) 2 φορές μηνιαίως
και (β) απολύμανσης μία
φορά μηνιαίως των έξι (6)
υπηρεσιακών οχημάτων της
ΠΕΝΤΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Με την παρούσα προσφορά μου δεσμεύομαι για 60 (εξήντα) ημέρες, καθώς και ότι οι προσφερόμενες
υπηρεσίες, πληρούν όλους τους ζητούμενους όρους και απαιτήσεις της υπ’αριθμ………... πρόσκλησης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………..

Σφραγίδα & Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου
Νόμιμου Εκπροσώπου
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