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«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή εργασιών συντήρησηςεπισκευής υπηρεσιακών οχημάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
που περιλαμβάνει προμήθεια με τοποθέτηση (ενσωμάτωση) ανταλλακτικών»

Συνοπτική περιγραφή συμβατικού αντικειμένου
Το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών, διά του υπ. αριθ.
64173/3185/03-07-2020 εγγράφου του Τμήματος Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών, πρόκειται
να προβεί στη διαδικασία ανάθεσης, με αντικείμενο την παροχή εργασιών συντήρησηςεπισκευής υπηρεσιακών οχημάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Οι ως άνω εργασίες περιλαμβάνουν ενσωμάτωση ανταλλακτικών, που θα τοποθετηθούν στα
οχήματα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι (Αναλυτική
Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ανά τμήμα) και του Παραρτήματος ΙΙ
(Τεχνικές Προδιαγραφές/Υποχρεώσεις Αναδόχου).
Ο ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ως άνω
έγγραφο, που παρατίθεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης.
Το αντικείμενο της σύμβασης υποδιαιρείται στα Τμήματα Α΄ και Β΄, όπως περιγράφονται στο
Παράρτημα Ι.
Οι προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για το σύνολο των τμημάτων. Στην περίπτωση που δεν
υποβληθεί προσφορά για ένα από τα δύο τμήματα, η διαδικασία θα συνεχιστεί για το τμήμα
για το οποίο υπεβλήθη προσφορά.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/07/2020 και ώρα 12:00

Διαδικασία - κριτήριο ανάθεσης
Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.
4412/2016 και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής.
Χρηματοδότηση - Προϋπολογισμός
Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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H συνολική εκτιμώμενη δαπάνη θα ανέλθει έως του ποσού των 22.983,40€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού προϋπολογισμού
ΥΠΕΝ ως εξής:

ΑΛΕ: 2420302001 (Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων)
Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%

1

1031-101-0000000

1.135,00€

1.407,40€

2

1031-207-0000000

835,00€

1.035,40€

3

1031-501-0000000

2.050,00€

2.542,00€

4

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

4.020,00€

4.984,80€

Σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης:
1. H υπ. αριθ. πρωτ. 66177/3959/08-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006994389- ΑΔΑ:
6ΟΨΜ4653Π8-Υ7Σ)- Ε.Φ. 1031-101-0000000
2. H υπ. αριθ. πρωτ. 66182/3962/08-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006997789- ΑΔΑ:
9Ο1Ι4653Π8-9ΚΘ)- Ε.Φ. 1031-501-0000000
3. H υπ. αριθ. πρωτ. 66179/3960/08-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006998005- ΑΔΑ:
9ΒΛ04653Π8-3Σ9)- Ε.Φ. 1031-207-0000000
ΑΛΕ: 2410204001 (Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς)
Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%

1

1031-101-0000000

4.290,00€

5.319,60€

2

1031-207-0000000

4.250,00€

5.270,00€

3

1031- 501-0000000

5.975,00€

7.409,00€

4

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

14.515,00€

17.998,60€

Σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης:
1. H υπ. αριθ. πρωτ. 66186/3965/08-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006991968/ ΑΔΑ:
6Σ124653Π8-ΦΚ4)- Ε.Φ. 1031-101-0000000
2. H υπ. αριθ. πρωτ. 66187/3966/08-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006993992- ΑΔΑ:
60544653Π8-1ΞΝ)- Ε.Φ. 1031-207-0000000
3. H υπ. αριθ. πρωτ. 66181/3961/08-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006997927- ΑΔΑ:
ΨΗ644653Π8-Τ9Ο)- Ε.Φ. 1031-501-0000000
Σύνταξη και υποβολή προσφορών
Οι προσφορές συντάσσονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα και τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού (Λ.
Μεσογείων 119, Ισόγειο) έως τις 17/07/2020 και ώρα 12:00, με την ένδειξη: «Πρόσκληση
υποβολής προσφορών για παροχή εργασιών συντήρησης-επισκευής υπηρεσιακών οχημάτων του
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Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που περιλαμβάνει προμήθεια με τοποθέτηση
(ενσωμάτωση) ανταλλακτικών»
Περιεχόμενο φακέλου προσφορών
Εντός του φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνεται:
α) Η οικονομική Προσφορά, τα οικονομικά στοιχεία της οποίας, συμπληρώνονται, σύμφωνα με
το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV όπου:
 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ, ανά μονάδα με δύο δεκαδικά ψηφία,
αριθμητικώς **Δεν επιτρέπεται να αλλαχτούν οι περιγραφές των ανταλλακτικώνελαστικών και των εργασιών.
 Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
 Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ .
 Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
β) Η κατά το νόμο απαιτούμενη άδεια λειτουργίας Συνεργείου Αυτοκινήτων (φωτοαντίγραφο).
γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους
δέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
Χρόνος ισχύος προσφοράς
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
για διάστημα εξήντα (60) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο,
απορρίπτεται.
Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της προσφοράς είναι υποχρεωτική.
Δικαιολογητικά ανάθεσης
Ο ανάδοχος υποχρεούται, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την
κοινοποίηση ειδικής έγγραφης ειδοποίησης της αναθέτουσας αρχής να προσκομίσει σε
σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά ανάθεσης του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
Χρόνος υλοποίησης υπηρεσιών
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει τις εργασίες συντήρησης-επισκευής υπηρεσιακών
οχημάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που περιλαμβάνουν προμήθεια με
τοποθέτηση (ενσωμάτωση) ανταλλακτικών εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της
απόφασης ανάθεσης ή την υπογραφή της σύμβασης.
Απόρριψη προσφοράς
 Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα,
 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και
υποβολής της προσφοράς, όπως ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.
 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση,
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.
 Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι εξήντα (60)
ημέρες.
 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

3

 Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως
αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
 Προσφορά για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις,
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την
αναθέτουσα αρχή.
 Προσφορά υπό αίρεση.
Ματαίωση διαδικασίας
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης για τους
λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.4412/2016.
Δικαιολογητικά ανάθεσης
Μετά τον έλεγχο των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
προσωρινό ανάδοχο και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών, από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών ανάθεσης,
που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
πρόσκλησης.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης
Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού ( Λ. Μεσογείων 119, Ισόγειο).
 Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά ανάθεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης
των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ.
Αρμόδιες Επιτροπές παρακολούθησης- παραλαβής
Οι εκάστοτε ισχύουσες ορισθείσες επιτροπές Παρακολούθησης - Παραλαβής του Υ.Π.ΕΝ. είναι
αρμόδιες για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου.
Τρόπος πληρωμής- κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, την έκδοση των
σχετικών πρωτοκόλλων από τις αρμόδιες επιτροπές και την κοινοποίησή τους στον ανάδοχο.
Η πληρωμή θα γίνει μετά την υποβολή των σχετικών τιμολογίων, που θα είναι ξεχωριστά ανά
Ειδικό Φορέα και Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (ΑΛΕ) και την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ.
4 του ν.4412/2016.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή τα έγγραφα της σύμβασης.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ο ανάδοχος επιπλέον επιβαρύνεται με:
Για το Τμήμα Α΄:
 Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (άρθρο 4
ν.4013/2011, όπως ισχύει).
 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής
σύμβασης καθώς και επί κάθε είδους δικαιώματος προαίρεσης, υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) [άρθρο 350 παρ. 3 ν.4412/2016, όπως
ισχύει και ΚΥΑ αριθ. 1191, (Β΄969)].
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
(άρθρο 64 ν.4172/2013).

Για το Τμήμα Β΄:
 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής
σύμβασης καθώς και επί κάθε είδους δικαιώματος προαίρεσης, υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) [άρθρο 350, παρ. 3, ν.4412/2016,
όπως ισχύει και ΚΥΑ αριθ. 1191, (Β΄969)].
 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
 Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.
Ειδικοί όροι
Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
Ειδικά, στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.
2939/2001, επιπλέον του ως άνω όρου, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της
σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και
11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν.2939/2001.
Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου
δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που
τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του
άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού,
στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη
τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5
του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΝ (www.ypeka.gr).

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας
ΥΠΕΝ
Ν. Μιχαλόπουλος

5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ε.Φ. 1031 101-0000000
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ΑΛΕ: 2420302001: 1.407,40€ και ΑΛΕ: 2410204001: 5.319,60€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
1.

ΚΥ 6790 μάρκας TOYOTA PRIUS 1500cc

Α/Α ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt
φίλτρο λαδιού
φίλτρο αέρος
φίλτρο καμπίνας
μπουζί
υγρά φρένων
καθαριστήρες εμπρός σετ
καθαριστήρας πίσω
φανάρι πίσω αριστερά
ψυγείο μηχανής
τάπα για δοχείο καθαριστήρων

Α/Α ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
14
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ)

600,00€
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

144,00€
ΦΠΑ
24%

744,00€
ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ευρύ service, αλλαγή υγρά
φρένων, αλλαγή καθαριστήρες
εμπρος & πίσω, αλλαγή φανάρι
πίσω αριστερό, αλλαγή ψυγείο
μηχανής, αλλαγή τάπας δοχείου
καθαριστήρων
5

250,00€

60,00€

310,00€

2. ΚΥ 6784 μάρκας TOYOTA PRIUS 1500cc
Α/Α ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt
φίλτρο λαδιού
φίλτρο αέρος
φίλτρο καμπίνας
λάμπες

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΟ
(Ευρώ)

1
1
1
1
1

6

μπουζί
υγρά φρένων
θόλος εμπρός αριστερά

Α/Α ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2

4
1
1
11
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ)

260,00€
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

62,40€
ΦΠΑ
24%

322,40€
ΣΥΝΟΛΟ
(Ευρώ)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ευρύτερο Service με αλλαγή
λαδιών, αλλαγή φίλτρου λαδιού,
αλλαγή φίλτρου αέρα, αλλαγή
φίλτρου καμπίνας, αλλαγή
λαμπών, αλλαγή υγρά φρένων
και αλλαγή θόλου εμπρός
αριστερά
3,5

175,00€

42,00€

217,00€

3. KY 6791 μάρκας TOYOTA PRIUS 1500cc
Α/Α ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt
φίλτρο λαδιού
φίλτρο αέρος
φίλτρο καμπίνας
μπούζι
υγρά φρένων
καθαριστήρες εμπρός σετ
φανάρι πίσω αριστερά
φανάρι πίσω δεξί

Α/Α ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)
1
1
1
1
4
1
1
1
1
12
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΦΠΑ
24%

580,00 € 139,20€
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΟ
(Ευρώ)

719,20 €
ΣΥΝΟΛΟ
(Ευρώ)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ευρύτερο Service με αλλαγή
λαδιών, αλλαγή φίλτρου λαδιού,
αλλαγή φίλτρου αέρα, αλλαγή
φίλτρου καμπίνας,αλλαγή
μπουζί, αλλαγή υγρά φρένων, σετ
καθαριστήρες εμπρός επισκευή
καλωδίωσης και αλλαγή
φαναριών πίσω
5,2

260,00€

62,40€

322,40€

4. ΚΥ 6786 μάρκας TOYOTA PRIUS 1500cc
Α/Α ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΟ
(Ευρώ)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

7

Λάδια 4lt
φίλτρο λαδιού
φίλτρο αέρος
φίλτρο καμπίνας
μπουζί
μπαταρία
λάμπες
υγρά φρένων
παραφλού
ψυγείο μηχανής
μπαταρία υβριδικού

Α/Α ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2

1
1
1
1
4
1
2
1
3
1
1
17
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ)

2.850,00€ 684,00€
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΦΠΑ
24%

3.534,00€
ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ευρύτερο Service το οποίο
περιλαμβάνει και έλεγχο &
αλλαγή μπαταρίας, έλεγχο
φώτων, αλλαγή λαμπών, αλλαγή
λαδιών, αλλαγή φίλτρου λαδιού,
αλλαγή φίλτρου καμπίνας,
αλλαγή φίλτρου αέρα, αλλαγή
μπουζί, αλλαγή μπαταρία
υβριδικού, αλλαγή ψυγείο
μηχανής & αλλαγή υγρά φρένων.
9

450,00 € 108,00€

558,00€

Ε.Φ. 1031 - 207-0000000
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ΑΛΕ: 2420302001: 1.035,40€ και ΑΛΕ: 2410204001: 5.270,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
1. ΚΥ 6762 μάρκας MITSUBISHI PAJERO SPORT
Α/Α ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt
φίλτρο λαδιού
φίλτρο βενζίνης
φίλτρο καμπίνας
βαλβολίνες σασμάν & βοηθητικού
φλάτζες σασμάν
πλαστικά λεβιέ ταχυτήτων
ρουλμάν σασμάν σετ
ασφάλειες κόμπλερ
κόμπλερ 2ης ταχύτητας
συγχρονιζέ 2ης ταχύτητας
κόμπλερ 1ης ταχύτητας
συγχρονιζέ 1ης ταχύτητας
φουρκέτα ταχυτήτων 1ης

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΟ
(Ευρώ)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8

φουρκέτα ταχυτήτων 2ας

Α/Α ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2

1
15
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ)

3.750,00€ 900,00€ 4.650,00€
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΟ
(Ευρώ)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Eυρύ Service το οποίο
περιλαμβάνει αλλαγή λαδιών,
αλλαγή φίλτρου λαδιού, αλλαγή
φίλτρου καμπίνας, αλλαγή
φίλτρου βενζίνης, επισκευή
κιβωτίου ταχυτήτων, αλλαγή
εγκεφάλου αερόσακου με
προγραμματισμό & αλλαγή
αισθητήρων abs
13

650,00€ 156,00€

806,00€

2. ΚΥ 8233 μάρκας DAIHATSU TERIOS
Α/Α ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt
φίλτρο λαδιού
φίλτρο αέρος
φίλτρο καμπίνας
τακάκια φρένων εμπρός
βαλβολίνες σασμάν
βαλβολίνες διαφορικού
αντιψυκτικά
υγρά φρένων

Α/Α ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΦΠΑ
24%

500,00€ 120,00€
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

620,00€
ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ευρύ Service το οποίο
περιλαμβάνει και αλλαγή λαδιών,
αλλαγή φίλτρου λαδιού, αλλαγή
φίλτρου αέρα, αλλαγή φίλτρου
καμπίνας & αλλαγή τακάκια
εμπρός, αλλαγή βαλβολίνες
διαφορικού, αλλαγή βαλβολίνες
κιβωτίου, αλλαγή αντιψυκτικά,
αλλαγή υγρά φρένων και αλλαγή
τακάκια εμπρός.
3,7

185,00€

44,40€

229,40€

9

Ε.Φ. 1031 -501-0000000
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ΑΛΕ: 2420302001: 2.232,00€ και ΑΛΕ: 2410204001: 6.826,20€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
1.

ΚΥ 6770 μάρκας FORD TRANSIT 2000cc

Α/Α
1

Α/Α
2

ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
αντλία βενζίνης
καταλύτης
γρανάζι μίζας
ψυκτροθήκη με καρβουνάκια

ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1
1
1
1
4
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

1.150,00€
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

276,00€

1.426,00€

ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Έξοδα γερανού για μεταφορ
οχήματος στις εγκαταστάσεις
μας, αλλαγή αντλία βενζίνης 7
καθαρισμός ρεζερβουάρ,
αλλαγή καταλύτη, επισκευή
μίζας
8

400,00 €

96,00 €

496,00 €

2. ΚΥ 6778 μάρκας FORD TRANSIT 2000cc
(Τελευταία αλλαγή ελαστικών 2014)
Α/Α
1

Α/Α
2

ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt
φίλτρο λαδιού
φίλτρο αέρα
σετ συμπλέκτη
ρουλεμάν αμπραγιάζ
ρουλεμάν βολάν
ελαστικά 215/75/16

ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)
1
1
1
1
1
1
4
10
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΦΠΑ 24%

1.050,00€

252,00€

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

1.302,00€
ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

10

Έξοδα γερανού για
μεταφορά του οχήματος στις
εγκαταστάσεις μας, αλλαγή
λαδιών, αλλαγή φίλτρου
λαδιού, αλλαγή φίλτρου
αέρα, εξαγωγή κιβωτίου για
αλλαγή σετ συμπλέκτη &
ρουλεμάν βολάν
8,1

405,00 €

97,20 €

502,20 €

3. ΚΥ 6783 μάρκας TOYOTA PRIUS 1500cc
Α/Α
1

Α/Α
2

ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt
φίλτρο λαδιού
φίλτρο αέρος
φίλτρο καμπίνας
μπουζί
υγρά φρένων
λάμπες
μπαταρία

ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)
1
1
1
1
4
1
3
1
13

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

265,00 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΦΠΑ
24%

63,60 €
ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

328,60 €
ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ευρύτερο Service το οποίο
περιλαμβάνει και έλεγχο φώτων,
αλλαγή λαμπών, αλλαγή λαδιών,
αλλαγή φίλτρου λαδιού, αλλαγή
φίλτρου καμπίνας, αλλαγή φίλτρου
αέρα, αλλαγή μπαταρίας, αλλαγή
μπουζί και αλλαγή υγρών φρένων.
3,2

165,00 €

39,60 €

204,60 €

4. ΚΥ 3086 μάρκας CITROEN C4
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
διακόπτης παραθύρων εμπρός αριστερά
μοτέρ γρύλλου πραθύρου
ημίμπαρο αριστερό
γρύλλος πόρτας οδηγού
λάδια
φίλτρο λαδιού
φίλτρο αέρος
ροδέλα λαδιού
φίλτρο καμπίνας
υγρά φρένων
μπουζί
βαλβολίνες

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1

11

15
Α/Α
2

ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ)

720,00€ 172,80€
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΦΠΑ
24%

892,80€
ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ευρύ Service το οποίο περιλαμβάνει
αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου λαδιού,
αλλαγή φίλτρου αέρα, ροδέλα λαδιού ,
φίλτρο καμπίνας, αλλαγή υγρά φρένων,
αλλαγή μπουζί, αλλαγή βαλβολίνες
κιβωτίου, αλλαγή γρύλλος παραθύρου,
αλλαγή διακόπτης παραθύρων, αλλαγή
ημίμπαρο αριστερό & ευθυγράμμιση.
6,6

330,00€

79,20€

409,20€

5. ΚΥ 6319 μάρκας TOYOTA YARIS 1300cc
Α/Α
1

Α/Α
2

ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt
φίλτρο λαδιού
φίλτρο αέρος
φίλτρο καμπίνας
μπουζί
βαλβολίνες
υγρά φρένων
μπαταρία 45ΑΗ
καθαριστήρες εμπρός σετ
καθαριστήρας πίσω

ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
13
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΦΠΑ
24%

350,00€ 84,00€
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

434,00€
ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ευρύ Service το οποίο περιλαμβάνει και
αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου λαδιού,
αλλαγή φίλτρου αέρα,αλλαγή φίλτρου
καμπίνας, αλλαγή μπουζί, αλλαγή
βαλβολίνες, αλλαγή υγρά φρένων,
αλλαγή μπαταρία, αλλαγή καθαριστήρες
εμπρός & πίσω.
3

150,00€ 36,00€

186,00€

6. ΚΥ 3087 μάρκας CHRYSLER JEEP PATRIOT 2300cc (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
(Τελευταία αλλαγή ελαστικών 2015)
Α/Α

ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια κινητήρα 4lt

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

1

12

φίλτρο λαδιού
φίλτρο αέρα
φίλτρο καμπίνας
μπουζί
λάμπες
μπαταρία 60 AH
ελαστικά 215/60/17 UNIROAL

Α/Α
2

ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αλλαγή λάδια, αλλαγή φίλτρο λαδιού,
αλλαγή φίλτρο αέρος, αλλαγή
φίλτρου καμπίνας, αλλαγή λαμπών,
αλλαγή μπαταρίας, αλλαγή ελαστικών
πίνακας οργάνων, αλλαγή δοχείο
διαστολής με πλήρωση αντιψυκτικών,
αλλαγή διακόπτης λάμπας όπισθεν

1
1
1
4
4
1
4
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ)

3
3

770,00 € 184,80€
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

150,00 €

ΦΠΑ
24%

36,00 €

954,80 €
ΣΥΝΟΛΟ
(€)

186,00 €

7. ΚΥ 6725 μάρκας FORD TRANSIT 2000cc (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Α/Α
1

Α/Α
2

ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt
φίλτρο λαδιού
φίλτρο αέρα
πίνακας οργάνων
δοχείο διαστολής
αντιψυκτικά
διακόπτης λάμπας όπισθεν
ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

1
1
1
1
1
2
1
8
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ)

1.200,00 € 288,00 € 1.488,00 €
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΜΗ
24%
(€)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αλλαγή λάδια, αλλαγή φίλτρο λαδιού,
αλλαγή φίλτρο αέρος, αλλαγή πίνακας
οργάνων, αλλαγή δοχείο διαστολής
με πλήρωση αντιψυκτικών, αλλαγή
διακόπτης λάμπας όπισθεν
4

200,00€

48,00€

248,00€

Παρατηρήσεις:
Για τα οχήματα που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη (ΚΥ 3087 μάρκας DAIMLER CHRYSLER και ΚΥ
6725 μάρκας FORD TRANSIT ), ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει τις σχετικές εργασίες
στη Θεσσαλονίκη. (Υπεύθυνη επικοινωνίας: κ. Χριστοφόρου Σοφία τηλ. 2310 48 32 23).
Διευκρινίζεται ότι τα έξοδα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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ΤΜΗΜΑ Β
Ε.Φ. 1031 501-0000000
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ΑΛΕ: 2420302001: 310,00€ και ΑΛΕ: 2410204001: 582,80€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΔΙΚΥΚΛΟ ΚΥ-1103 μάρκας HONDA
(Τελευταία αλλαγή ελαστικών 2015)

ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ ΚΟΜΠΛΕ AFTER MARKET
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΤΕΡ
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΤΕΡ
ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΡΑΟΥΛΑ ΒΑΡΙΑΤΟΡ ΕΜΠΡΟΣ
ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΠΙΣΩ
ΛΑΔΙΑ 10/40
ΜΠΟΥΖΙ
ΖΕΥΓΟΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣ 100/80/15 MICHELIN
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΟΠΙΣΘΙΟ 120/80/15 MICHELIN

ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΦΠΑ 24%

470,00€

112,80€

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΦΠΑ 24%

250,00 €

60,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
14
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ)

582,80€
ΣΥΝΟΛΟ
(Ευρώ)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΦΛΑΝΤΖΩΝ -ΙΜΑΝΤΑ
ΚΙΝΗΣΗΣ - ΜΠΟΥΖΙ -ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ &
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
5

310,00 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Τα ανταλλακτικά που προορίζονται για τη συντήρηση των οχημάτων, θα πρέπει να είναι γνήσια
των εργοστασίων κατασκευής. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι επώνυμων εταιριών ή εφάμιλλης
ποιότητας και εγκεκριμένα από τους αντίστοιχους κατασκευαστές.
Τα ανταλλακτικά και τα ελαστικά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και να
αποδεικνύεται ότι συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO,
CE κτλ. και τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή.
Ειδικά για τα ελαστικά, που διατίθενται στις χώρες της Ε.Ε., έχουν υποχρέωση να
συμμορφώνονται στο σύστημα προδιαγραφών ECE Regulation 30.
Ο τιμοκατάλογος ανταλλακτικών – ελαστικών, καθώς και ο τιμοκατάλογος της κάθε είδους
εργασίας συντήρησης και επισκευής, που θα χρησιμοποιηθεί σαν βάση αναφοράς για την
τιμολόγηση των εργασιών της σύμβασης, θα είναι ο τελευταίος επίσημος τιμοκατάλογος του
κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου / εισαγωγέα.
Επισημαίνεται ότι τα ανταλλακτικά και ελαστικά που δεν είναι εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστή, δεν αναφέρονται με την ονομασία του κατασκευαστή και δεν χαρακτηρίζονται
με την αντίστοιχη κωδικοποίηση, απορρίπτονται.
Όσον αφορά στις εργασίες συντήρησης, αυτές θα περιγράφονται λεπτομερώς, θα είναι άριστης
ποιότητας και πλήρεις.
Χρόνος εγγύησης των ανταλλακτικών
Ο χρόνος εγγύησης των ανταλλακτικών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε δώδεκα (12) µήνες, µετά την
οριστική παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επανορθώσει,
το συντομότερο δυνατό, τυχόν βλάβη ή φθορά, που θα παρουσιάζεται μέσα σε αυτό το χρονικό
διάστηµα οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών ή αστοχία υλικού και όχι σε
φυσιολογική, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή, φθορά. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος
αρνηθεί την επανόρθωση, θα επιβληθούν οι νόµιµες κυρώσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του
Ν.4250/2014) (Α΄ 94).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτείται:
Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, όπως αυτός
ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016, ότι δεν συντρέχει σε βάρος του οικονομικού
φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για οποιονδήποτε από τους λόγους που
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθ. 73 του ν. 4412/2016.
1.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού οικονομικού φορέα από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτείται:
α) Φορολογική ενημερότητα (εν ισχύ).
β) Ασφαλιστική ενημερότητα ( κύρια και επικουρική) (εν ισχύ).
2.

Λοιπά δικαιολογητικά:
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης: στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν
κατά την υποβολή τους.
3.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ),
αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με
τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.


Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών και
υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου.



Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του
οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι,
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των
ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία …………………
Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α/Α
1
2

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
– ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 60 ΗΜΕΡΕΣ

Για τον προσφέροντα
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
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