ΑΔΑ: Ω0ΣΣ7Λ7-ΞΨΔ

INFORMATICS
17PROC002503483
2017-12-28
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.12.28 15:02:05
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ:………………………………
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κωδ.
Τηλέφωνο
Πληροφορίες
Φαξ
Email

Πειραιάς, 28 Δεκεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ: οικ. 267631

: Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς
: 185 31
: 213 1601641, 2131601644
: Μ. Βαζακοπούλου , Β. Ροδοπούλου
: 213 1601626
: tpromithion.n@patt.gov.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.100,00€
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. 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.
3. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών».
4. Τη με αρ. 66313/24553/25-08-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής (ΦΕΚ 3051/τ.Β/5-09-2017), με την οποία εγκρίθηκε η με αρ. 273/2017 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
5. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
6. 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».
7. 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».
8. 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».
9. 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.
10. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
11. Την με αρ.57654/22-5-2017 (ΦΕΚ1781/τ.Β/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
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Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
12. Την με αρ. 1191/14-3-2017(ΦΕΚ969/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 (ΦΕΚ147/τ.Α/20167)».
13. Τη με αρ. 393/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΖ4ΥΔ7Λ7-69Υ)
«Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2017 και Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης 2017».
14. Τη με αρ. 109291/39630/27-12-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Aττικής
«Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Αττικής».
15. Την με αρ. πρωτ. οικ. 8840/2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β΄/17-01-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη
Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
«Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
16. Την με αρ. 61/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:
7ΧΠ47Λ7-ΧΨ9) με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες και υπηρεσίες
της Περιφέρειας Αττικής έτους 2017».
17. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 48105/06-03-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 114/τ.
ΥΟΔΔ/10-03-2017), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
18. Την με αρ. 162/4-5-2017 (Β΄1718) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
«Μεταβίβαση αρμοδιότητας για απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 στην
Οικονομική Επιτροπή».
19. Την υπ’ 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».
20. 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».
21. Την αρ. 742/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:7Χ1Ξ7Λ7Χ0Π) με θέμα «Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή 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».
22. Τις γραπτές αναφορές των οδηγών των υπηρεσιακών οχημάτων με αριθμούς κυκλοφορίας
ΚΗΗ3284,ΚΗΥ6327,ΚΗΥ6329,ΚΗΙ9669,ΚΗΥ6332,ΚΗΥ6471, με τις οποίες μας γνωρίζουν ότι
χρειάζεται να γίνει συντήρηση, επισκευή καθώς και προμήθεια των απαραίτητων
ανταλλακτικών, λιπαντικών για τα ανωτέρω οχήματα, έπειτα από σχετική έγκριση της αρμόδιας
επιτροπής, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία τους.
23. Την υπ’αριθμ. 3041/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής
(ΑΔΑ: 7Ι937Λ7-12Χ) με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την
παρούσα.
24. Την με αρ. πρωτ. 252791/5-12-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: 7Χ227Λ7Μ5Ε και ΑΔΑΜ:17REQ002380210) ύψους 2.000,00€ στον ΚΑΕ 0861.01 του Ε.Φ.08072 του
οικ. έτους 2017 από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α
3193 και α/α βεβ. 3245 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής.
25. Την με αρ. πρωτ. 252798/5-12-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: ΨΤΔΘ7Λ7ΝΟΒ και ΑΔΑΜ: 17REQ002380317) ύψους 3.500,00€ στον ΚΑΕ 1321.01 του Ε.Φ.08072 του
οικ. Έτους 2017 από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α
3194 και α/α βεβ. 3246 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής.
26. Την με αρ. πρωτ. 252811/5-12-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: ΩΟΓΙ7Λ7Μ0Λ) ύψους 600,00€ στον ΚΑΕ 1511.01 του Ε.Φ.08072 του οικ. έτους 2017 από την
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Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 3195 και α/α βεβ. 3247 στο
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής.
ΚΑΛΕΙ
Tους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο
της παρούσας, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά ανά υπηρεσιακό
όχημα για τη συντήρηση, την επισκευή καθώς και για την προμήθεια των απαραίτητων
ανταλλακτικών και λιπαντικών των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων
της Περιφέρειας Αττικής που περιγράφονται στο άρθρο Γ της παρούσας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 6.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 4.919,35€
χωρίς ΦΠΑ ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 1.180,65€. Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός για την
πληρωμή της εργασίας συντήρησης και επισκευής είναι 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, ήτοι 1.612,90€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 387,10€, ο προϋπολογισμός
για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών είναι 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, ήτοι 2.822,58€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 677,42€ και ο
προϋπολογισμός για την προμήθεια λιπαντικών είναι 600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
ήτοι 483,87€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 116,13€.
Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα / στους προσφέροντες την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά σε ευρώ, αποκλειστικά βάσει τιμής (χωρίς ΦΠΑ) για τη
συντήρηση, την επισκευή καθώς και για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και
λιπαντικών ανά υπηρεσιακό όχημα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την ανώτατη
προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά υπηρεσιακό όχημα και καλύπτονται οι όροι της παρούσας
Πρόσκλησης.
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,
Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς, 2ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται
με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση
μέχρι την 16-1-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από
την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 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, την επισκευή
καθώς και για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και λιπαντικών των υπηρεσιακών
οχημάτων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για ένα
υπηρεσιακό όχημα, για περισσότερα του ενός ή για το σύνολο.
Η προσφορά ανά υπηρεσιακό όχημα που θα υποβάλλουν οι συμμετέχοντες στην παρούσα
πρόσκληση υποβολής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει και την εργασία και την
προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και λιπαντικών.
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.
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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:
 το κόστος της εργασίας της συντήρησης, επισκευής σε € χωρίς ΦΠΑ
 το κόστος της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών σε € χωρίς ΦΠΑ
 το κόστος της προμήθειας των απαραίτητων λιπαντικών σε € χωρίς 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.
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:
Α) 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, τα οποία θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα
3. διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ.
Β) 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).
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για υπηρεσιακά οχήματα με συνολική εκτιμώμενη
προϋπολογισθείσα δαπάνη από 2.500,00€ και άνω χωρίς ΦΠΑ, οι προσφέροντες οφείλουν να
προσκομίσουν τα κάτωθι:
1) 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.
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 διαχειριστή,
 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.
2) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω 1) και 2) δικαιολογητικά δεν έχει εκδοθεί έως
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, χωρίς υπαιτιότητα του
προσφέροντος, τότε ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει 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.
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Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου στεγάζεται το
Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των
οδών Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού στον Πειραιά (2ος όροφος), την 17-1-2018, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11:00πμ.
Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι η συντήρηση, επισκευή καθώς και η προμήθεια των
απαραίτητων ανταλλακτικών και λιπαντικών των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, όπως περιγράφονται αναλυτικά στους κάτωθι Πίνακες
τα υπηρεσιακά οχήματα, οι εργασίες, τα ανταλλακτικά και τα λιπαντικά καθώς και η ανώτατη
προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΠΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ης
ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΒΙΚΑ

1

ΚΗH 3284

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

DAIMLER
CHRYSL

E 200 KOMPRESSOR

21/2/2005

1796

2

KHI 9669

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΚIA MOTORS
CORP

LD H CERATO

13/6/2007

1591

3

KHY 6327

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΤΟΥΟΤΑ

TOYOTA RAV4

4/10/2005

1998

4

KHΥ 6329

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FORD
WERKE

FIESTA

16/3/2006

1388

5.

ΚΗΥ 6332

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

OPEL

ZAFIRA

25/05/2006

1796

6

ΚΗΥ 6471

ΦΟΡΤΗΓΟ

RENAULT

31/01/2007

1998
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Α/Α

1

2

3

4

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΗH 3284

KHI 9669

KHY 6327

KHΥ 6329

ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

DAIMLER
CHRYSL

ΚIA MOTORS
CORP

ΤΟΥΟΤΑ

FORD WERKE

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΠΡΟΥΠΟ
ΛΟΓΙΖΟ
ΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΑΝΤΑΛΛΑ
ΚΤΙΚΩΝ ΜΕ
ΦΠΑ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΠΡΟΥΠΟ
ΛΟΓΙΖΟ
ΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΜΕ ΦΠΑ

ΤΥΠΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΠΡΟΥΠΟ
ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ
ΦΠΑ

E 200
KOMPRESSO
R

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

450,00€

Μπουζί (4), ακρόμπαρα,
φίλτρο λαδιού, φίλτρο
καμπίνας, φίλτρο αέρος,
φίλτρο βενζίνης, τακάκια

580,00€

Λάδι 5lt,
βαλβολίνες
3lt

100,00€

LD H CERATO

Γενικό service,
γενικός
ηλεκτρολογικός
έλεγχος, γενικός
έλεγχος φρένων,
ζυγοστάθμιση,
εργασία συντήρησης
με αντικατάσταση
ανταλλακτικών

300,00€

Μπουζί (4), φίλτρο λαδιού,
φίλτρο καμπίνας, φίλτρο
αέρος, φίλτρο βενζίνης,
υγρά φρένων, αντιψυκτικό
υγρό, υαλοκαθαριστήρες
(εμπρός – πίσω), επαφές
διακόπτη μίζας, ιμάντα
δυναμό, κολλάρο νερού
ψυγείου, μπαράκια
ζαμφόρ, φωτάκι πόρτας
οδηγού, μπαταρία

600,00€

Λάδι 4lt,
Βαλβολίνες
3lt

100,00€

TOYOTA
RAV4

Εργασία συντήρησης
με αντικατάσταση
ανταλλακτικών,
γενικό service,
εργασία
τοποθέτησης
συναγερμού

250,00€

Μπουζί (4), φίλτρο λαδιού,
φίλτρο καμπίνας, φίλτρο
αέρος, φίλτρο βενζίνης,
Συναγερμός

580,00€

Λάδι 5lt,
Βαλβολίνες
3lt

100,00€

FIESTA

Γενικό service, ,
γενικός έλεγχος
φρένων, αλλαγή
φρένων ζυγοστάθμισηεργασία συντήρησης
με αντικατάσταση
ανταλλακτικών
ηλεκτρολογικός
έλεγχος,
αντικατάσταση
φρέον aircondition

350,00€

Μπούζι (4), φίλτρο λαδιού,
φίλτρο καμπίνας, φίλτρο
βενζίνης, φίλτρο αέρος,
ιμάντα δυναμό, υγρά
φρένων, αντιψυκτικό υγρό,
δισκόπλακες, τακάκια, 2
φούσκες ημιαξονίου, 2
φούσκες κρεμαγιέρας,
φερμουίτ (πίσω φρένα),
λεβιές χειρόφρενου,
παγούρι νερού,
υαλοκαθαριστήρες (εμπρός
– πίσω), φρέον aircondition

700,00€

Λάδι 4lt,
Βαλβολίνες
2lt

100,00€
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5

6

ΚΗΥ 6332

ΚΗΥ 6471

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ

OPEL

RENAULT

ZAFIRA

Εργασία συντήρησης
με αντικατάσταση
ανταλλακτικών,
γενικός
ηλεκτρολογικός
έλεγχος, γενικός
έλεγχος φρένων,
ζυγοστάθμιση

Εργασία συντήρησης
με αντικατάσταση
ανταλλακτικών,
γενικός
ηλεκτρολογικός
έλεγχος, γενικός
έλεγχος φρένων

7/11

400,00

Μπουζί (4) , φίλτρο λαδιού,
φίλτρο καμπίνας, φίλτρο
αέρος, φίλτρο βενζίνης,
αντιψυκτικό υγρό,
υαλοκαθαριστήρες (εμπρός
- πίσω), πολλαπλασιαστής,
μπαράκια ζαμφόρ (2), υγρά
φρένων, μπαλάκια
ψαλιδιών (2), φωτάκι στο
ντουλαπάκι, μπαταρία,
κολλάρο νερού ψυγείου

700,00

Λάδι 4lt,
Βαλβολίνες
2lt

100,00€

250,00

Μπουζί (4), φίλτρο λαδιού,
φίλτρο καμπίνας, φίλτρο
αέρος, φίλτρο βενζίνης,
αντιψυκτικό υγρό,
υαλοκαθαριστήρες (εμπρός
– πίσω), υγρά φρένων,
λαμπάκι μπλαφονιέρας,
μπαταρία

340,00

Λάδι 5lt,
Βαλβολίνες
2lt

100,00€
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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.
Η εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης καθώς και η προμήθεια των απαραίτητων
ανταλλακτικών των υπηρεσιακών οχημάτων 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 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 0,06% 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).


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 2017,
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 λιπαντικών» κατά 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, κατά 3.500,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κατά 600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ αντίστοιχα.
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 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

-

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων
email: id.nison@patt.gov.gr
Δ/νση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών(Τ.Π.Ε)-, Τμήμα Διαδικτύου
(με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής)
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 ……………………………………………………

Α/Α

1

2

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΗH 3284

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

KHI 9669

Γενικό service,
γενικός
ηλεκτρολογικός
έλεγχος,
γενικός
έλεγχος
φρένων,
ζυγοστάθμιση,
εργασία
συντήρησης με
αντικατάσταση
ανταλλακτικών

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΠΡΟΥΠΟ
ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΕ ΦΠΑ

450,00€

300,00€

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΠΡΟΥΠΟ
ΛΟΓΙΖΟ
ΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ / ΜΕ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ / ΜΕ
ΦΠΑ

……€/……€

Λάδι 5lt,
βαλβολίνες
3lt

100,00€

……€/……€

……€/……€

……€/……€

Λάδι 4lt,
Βαλβολίνες
3lt

100,00€

……€/……€

……€/……€

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΑΝΤΑΛΛΑ
ΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ / ΜΕ
ΦΠΑ

……€/……€

Μπουζί (4),
ακρόμπαρα,
φίλτρο λαδιού,
φίλτρο καμπίνας,
φίλτρο αέρος,
φίλτρο βενζίνης,
τακάκια

580,00€

……€/……€

Μπουζί (4), φίλτρο
λαδιού, φίλτρο
καμπίνας, φίλτρο
αέρος, φίλτρο
βενζίνης, υγρά
φρένων,
αντιψυκτικό υγρό,
υαλοκαθαριστήρες
(εμπρός – πίσω),
επαφές διακόπτη
μίζας, ιμάντα
δυναμό, κολλάρο
νερού ψυγείου,
μπαράκια ζαμφόρ,
φωτάκι πόρτας
οδηγού, μπαταρία

600,00€

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ / ΜΕ ΦΠΑ
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ΑΔΑ:………………………………

3

4

5

KHY 6327

Εργασία
συντήρησης με
αντικατάσταση
ανταλλακτικών,
γενικό service,
εργασία
τοποθέτησης
συναγερμού

250,00€

……€/……€

KHΥ 6329

Γενικό service,
, γενικός
έλεγχος
φρένων,
αλλαγή
φρένων ζυγοστάθμισηεργασία
συντήρησης με
αντικατάσταση
ανταλλακτικών
ηλεκτρολογικός
έλεγχος,
αντικατάσταση
φρέον
aircondition

350,00€

……€/……€

ΚΗΥ 6332

Εργασία
συντήρησης με
αντικατάσταση
ανταλλακτικών,
γενικός
ηλεκτρολογικός
έλεγχος,
γενικός
έλεγχος
φρένων,
ζυγοστάθμιση

400,00

……€/……€

Μπουζί (4), φίλτρο
λαδιού, φίλτρο
καμπίνας, φίλτρο
αέρος, φίλτρο
βενζίνης,
Συναγερμός
Μπούζι (4), φίλτρο
λαδιού, φίλτρο
καμπίνας, φίλτρο
βενζίνης, φίλτρο
αέρος, ιμάντα
δυναμό, υγρά
φρένων,
αντιψυκτικό υγρό,
δισκόπλακες,
τακάκια, 2
φούσκες
ημιαξονίου, 2
φούσκες
κρεμαγιέρας,
φερμουίτ (πίσω
φρένα), λεβιές
χειρόφρενου,
παγούρι νερού,
υαλοκαθαριστήρες
(εμπρός – πίσω),
φρέον aircondition
Μπουζί (4) ,
φίλτρο λαδιού,
φίλτρο καμπίνας,
φίλτρο αέρος,
φίλτρο βενζίνης,
αντιψυκτικό υγρό,
υαλοκαθαριστήρες
(εμπρός - πίσω),
πολλαπλασιαστής,
μπαράκια ζαμφόρ
(2), υγρά φρένων,
μπαλάκια
ψαλιδιών (2),
φωτάκι στο
ντουλαπάκι,
μπαταρία,
κολλάρο νερού
ψυγείου

580,00€

……€/……€

Λάδι 5lt,
Βαλβολίνες
3lt

100,00€

……€/……€

……€/……€

700,00€

……€/……€

Λάδι 4lt,
Βαλβολίνες
2lt

100,00€

……€/……€

……€/……€

700,00

……€/……€

Λάδι 4lt,
Βαλβολίνες
2lt

100,00€

……€/……€

……€/……€
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6

ΚΗΥ 6471

Εργασία
συντήρησης με
αντικατάσταση
ανταλλακτικών,
γενικός
ηλεκτρολογικός
έλεγχος,
γενικός
έλεγχος
φρένων

250,00

……€/……€

Μπουζί (4), φίλτρο
λαδιού, φίλτρο
καμπίνας, φίλτρο
αέρος, φίλτρο
βενζίνης,
αντιψυκτικό υγρό,
υαλοκαθαριστήρες
(εμπρός – πίσω),
υγρά φρένων,
λαμπάκι
μπλαφονιέρας,
μπαταρία

340,00

……€/……€

Λάδι 5lt,
Βαλβολίνες
2lt

100,00€

……€/……€

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ……………………..
Ημερομηνία: …………………
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(Υπογραφή – Σφραγίδα)

……€/……€

