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Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και
επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων του ΥΠΕΝ, που περιλαμβάνει προμήθεια
ανταλλακτικών και ελαστικών.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόκειται να προβεί σε διαγωνιστική διαδικασία, που
αφορά στην επιλογή Αναδόχου/-ων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των
υπηρεσιακών οχημάτων του ΥΠΕΝ, που περιλαμβάνει προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών,
που θα τοποθετηθούν στα οχήματα (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV : 50110000-9).
Συνημμένα Παραρτήματα:
Παράρτημα Ι : Αναλυτική Περιγραφή αντικειμένου ανά τμήμα
Παράρτημα ΙΙ : Τεχνικές Προδιαγραφές/ Υποχρεώσεις Αναδόχου
Παράρτημα ΙΙΙ: Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ανάθεσης
Παράρτημα ΙV: Υπόδειγμα Αίτησης υποβολής προσφοράς
Παράρτημα V: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Είδος διαδικασίας- Κριτήριο ανάθεσης
Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των
υπηρεσιακών οχημάτων του ΥΠΕΝ, που περιλαμβάνει προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών,
που είναι απαραίτητα για τις ως άνω υπηρεσίες και τα οποία θα τοποθετηθούν στα οχήματα,
κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι (Αναλυτική Περιγραφή
αντικειμένου ανά τμήμα) και του Παραρτήματος ΙΙ (Τεχνικές Προδιαγραφές/Υποχρεώσεις
Αναδόχου).
Το συμβατικό αντικείμενο υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
 ΤΜΗΜΑ Α΄ (Ε.Φ. 31-110) - ΔΙΚΥΚΛΟ ΟΧΗΜΑ
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ΚΑΕ 0861: (150,00)€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

και

ΚΑΕ

1321:

(350,00)€,

1

 ΤΜΗΜΑ Β΄ (Ε.Φ. 31-110) ΥΒΡΙΔΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ΚΑΕ 0861: (1.570,00)€ και ΚΑΕ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.


1321:

(4.565,00)€

ΤΜΗΜΑ Γ΄ -ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (Ε.Φ. 31-110)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ΚΑΕ 0861: (1.930,00)€
ΚΑΕ 1321:
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (Ε. Φ. 31-130)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ΚΑΕ 0861 : (360,00)€ και
ΚΑΕ 1321:
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ Δ΄ (Ε. Φ. 31-130) - ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ΚΑΕ 0861: (440,00)€ και ΚΑΕ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

1321:

(4.935,00)€
(1.480,00)€

(1.620,00)€

 ΤΜΗΜΑ Ε΄ (Ε. Φ. 31-120) –ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ΚΑΕ 0861 : (1.900,00)€
και ΚΑΕ 1321 : (5.500,00)€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Επισημαίνεται ότι :
 Η απαρίθμηση των απαιτούμενων εργασιών/ ανταλλακτικών είναι ενδεικτική και
δύναται μετά από έγγραφη έγκριση της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν ευρημάτων του
ελέγχου των οχημάτων ή λόγω επειγουσών αναγκών, να τροποποιηθούν οι
εργασίες/ ανταλλακτικά εντός των τμημάτων, χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού
κάθε τμήματος.
 Σε περίπτωση που με υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής δεν γίνει συντήρησηεπισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών σε κάποιο από τα υπηρεσιακά οχήματα, ο
Ανάδοχος δε θα εισπράξει το αναλογούν αντίτιμο.
Χρηματοδότηση - Προϋπολογισμός
Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
H συνολική εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων
οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις
του Τακτικού προϋπολογισμού ΥΠΕΝ, των Ε.Φ. 31-110, 31-120,31-130 και ΚΑΕ 0861,1321, έτους
2018.
Ειδικότερα:
Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών θα βαρύνει τις πιστώσεις
του Τακτικού προϋπολογισμού ΥΠΕΝ, του ΚΑΕ 1321 και θα ανέλθει έως του ποσού των
δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (18.450,00)€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
και κατανέμεται ανά ειδικό φορέα ως εξής:




Για τον Ε.Φ. 31-110, ο προϋπολογισμός θα ανέλθει έως του ποσού των
(9.850,00)€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,
Για τον Ε.Φ. 31-120, ο προϋπολογισμός θα ανέλθει έως του ποσού των
(5.500,00)€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και
Για τον Ε.Φ. 31-130, ο προϋπολογισμός θα ανέλθει έως του ποσού των
(3.100,00)€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης:
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a) η υπ΄αριθ. πρωτ. 76606/5294/26-11-2018( ΑΔΑΜ: 18REQ004068708, ΑΔΑ: ΩΓ9Χ4653Π8-ΤΗΙ)
με α/α 101558 του Τμ. Εκτέλεσης Προϋπολογισμού.
β) η υπ΄αριθ. πρωτ. 84869/6118/26-11-2018( ΑΔΑΜ: 18REQ004070195, ΑΔΑ: 6ΩΚΓ4653Π8Θ3Ρ) με α/α 101556 του Τμ. Εκτέλεσης Προϋπολογισμού.
γ) η υπ΄αριθ. πρωτ. 84931/6122/26-11-2018( ΑΔΑΜ: 18REQ004070463, ΑΔΑ: Ψ3374653Π850Ο) με α/α 101550 του Τμ. Εκτέλεσης Προϋπολογισμού.
Ο προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής θα βαρύνει τις
πιστώσεις του Τακτικού προϋπολογισμού ΥΠΕΝ, του ΚΑΕ 0861 και θα ανέλθει έως του ποσού
των έξι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (6.350,00)€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και
κατανέμεται ανά ειδικό φορέα ως εξής:




Για τον Ε.Φ. 31-110, ο προϋπολογισμός θα ανέλθει έως του ποσού των (3.650,00)€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,
Για τον Ε.Φ. 31-120, ο προϋπολογισμός θα ανέλθει έως του ποσού των (1.900,00)€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και
Για τον Ε.Φ. 31-130, ο προϋπολογισμός θα ανέλθει έως του ποσού των (800,00)€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης:
a) η υπ΄αριθ. πρωτ. 84837/6114/26-11-2018( ΑΔΑΜ: 18REQ004069562, ΑΔΑ: 6ΘΦΗ4653Π87Ν4) με α/α 101557 του Τμ. Εκτέλεσης Προϋπολογισμού.
β) η υπ΄αριθ. πρωτ. 84919/6121/26-11-2018( ΑΔΑΜ: 18REQ004070396, ΑΔΑ: ΨΔΟΛ4653Π8ΦΣΝ) με α/α 101552 του Τμ. Εκτέλεσης Προϋπολογισμού.
γ) η υπ΄αριθ. πρωτ. 84975/6125/27-11-2018( ΑΔΑΜ: 18REQ004070728, ΑΔΑ: ΩΔ9Χ4653Π8-ΖΧΔ)
με α/α 101551 του Τμ. Εκτέλεσης Προϋπολογισμού.
Σύνταξη και υποβολή προσφορών
Οι προσφορές συντάσσονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα και τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών ( Λεωφ. Μεσογείων 119, Ισόγειο) έως 7/12/2018 και ώρα 12:00, με την ένδειξη:
«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των
υπηρεσιακών οχημάτων του ΥΠΕΝ, που περιλαμβάνει προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορές:
 για το σύνολο των Τμημάτων Α΄, Β΄, Γ΄ Δ΄ Ε΄ ή
 για ένα, δύο ή και περισσότερα τμήματα.
Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από αίτηση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το
Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ, η οποία θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
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 .
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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 (ΦΕΚ 75 Α΄/1986), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, τους οποίους και δέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
Χρόνος ισχύος προσφοράς
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 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 ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει,
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν
είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της προσφοράς είναι υποχρεωτική.

Χρόνος υλοποίησης υπηρεσιών
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να υλοποιήσει τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των
υπηρεσιακών οχημάτων του ΥΠΕΝ και την τοποθέτηση των υπό προμήθεια ανταλλακτικών και
ελαστικών, έως 28/12/2018 από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο ή
την υπογραφή της σύμβασης.
Απόρριψη προσφοράς
 Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα,
 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας
Πρόσκλησης
 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,
 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.
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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 την αποσφράγιση και των έλεγχο των οικονομικών προσφορών, η αναθέτουσα αρχή
αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον/-ους προσωρινό/-ους ανάδοχο/-ους») και τον/τους καλεί
να υποβάλει/-ουν 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 Γενικής Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών ( Λ. Μεσογείων 119, Ισόγειο).
Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης- Παραλαβής
Οι εκάστοτε ισχύουσες ορισθείσες επιτροπές Παρακολούθησης - Παραλαβής του Υ.Π.ΕΝ. είναι
αρμόδιες για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών με
την ενσωμάτωση- τοποθέτηση των ανταλλακτικών.
Τρόπος πληρωμής- κρατήσεις
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου. Πριν από την πληρωμή ο Ανάδοχος
υποχρεούται στην προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών/ δικαιολογητικών, όπως
προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού, που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις. Επίσης ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με:






κράτηση σε ποσοστό 0,06% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπόκειται σε
τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφοράς 20% υπέρ ΟΓΑ επί του
χαρτοσήμου)
κράτηση ποσοστού 0,06% επί της καθαρής αξίας υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών πλέον τέλος χαρτοσήμου 3% και
επί αυτού 20% ΟΓΑ.
ο Φ.Π.Α βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο

Ειδικοί όροι
Ο/Οι Ανάδοχος/-οι πρέπει να τηρεί/-ούν τις υποχρεώσεις του/-ους, 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/οι Ανάδοχος/-οι υποχρεούται/-νται κατά την
υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί/-ουν 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
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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 στο διαδικτυακό τόπο www.ypeka.gr

Ο Υπουργός
Συνημμένα:
-Παράρτημα Ι
-Παράρτημα ΙΙ
-Παράρτημα ΙΙΙ
-Παράρτημα ΙV
-Παράρτημα V

Γ. Σταθάκης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ


ΤΜΗΜΑ Α΄

(Ε.Φ. 31-110) -ΔΙΚΥΚΛΟ ΟΧΗΜΑ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ΚΑΕ 0861 : (150,00)€ - ΚΑΕ 1321: (350,00 )€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
1.
ΚΥ 1103 μάρκας HONDA SH 150 (ΔΙΚΥΚΛΟ)
Τελευταίο service: 25-01-2017 στα 53.000 χλμ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Service 67.000 χλμ το οποίο περιλαμβάνει και έλεγχο φώτων, αλλαγή λαμπών φαναριών,
αλλαγή καρβουνάκια μίζας, αλλαγή σετ αντλίας, αλλαγή σιαγώνων πίσω φρένων, αλλαγή
λαδιών, αλλαγή πηνίων.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια, λάμπες φαναριών, σετ καρβουνάκια μίζας, αντλίας, σιαγώνες πίσω φρένων, πηνία.



ΤΜΗΜΑ Β΄ (Ε.Φ. 31-110) ΥΒΡΙΔΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ΚΑΕ 0861 : (1.570,00)€ και ΚΑΕ 1321 : (4.565,00 )€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
1.
ΚΥ 5042 μάρκας TOYOTA PRIUS 1500cc
Τελευταίο service: 02-11-2017 στα 13.550 χλμ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Μερικό Service 19.350 χλμ το οποίο και περιλαμβάνει έλεγχο φώτων , αλλαγή λαμπών,
αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου λαδιού, αλλαγή φίλτρου καμπίνας, αλλαγή φίλτρου αέρα
και αλλαγή τσιμούχας πίσω αριστερού ημιαξονίου.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρος, φίλτρο καμπίνας, λάμπες (2), τσιμούχα πίσω
αριστερού ημιαξονίου.
2.
ΚΥ 6787 μάρκας TOYOTA PRIUS 1500cc
Τελευταίο service: 24-10-2017 στα 61.650 χλμ.
Τελευταία αλλαγή ελαστικών: 15-10-2014 στα 44.500 χλμ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ευρύτερο Service 68.200 χλμ το οποίο περιλαμβάνει και αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου
λαδιού, αλλαγή φίλτρου αέρα, αλλαγή φίλτρου καμπίνας, αλλαγή λαμπών και αλλαγή
ελαστικών.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρα, φίλτρο καμπίνας, λάμπες και 4 ελαστικά
(195/55/R16).
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3.
ΚΥ 6788 μάρκας TOYOTA PRIUS 1500cc
Τελευταίο service: 15-11-2017 στα 74.930 χλμ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Μερικό Service 75.450 χλμ το οποίο περιλαμβάνει και αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου
λαδιού, αλλαγή φίλτρου αέρα, έλεγχος & αλλαγή μπαταρίας, έλεγχος φώτων, αλλαγή λάμπας
και αλλαγή παρμπρίζ.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρος, μπαταρία, λάμπα, παρμπρίζ εμπρός.
4.
ΚΥ 6789 μάρκας TOYOTA PRIUS 1500cc
Τελευταίο service: 19-09-2016 στα 85.650 χλμ.
Τελευταία αλλαγή ελαστικών: 15-10-2014 στα 81.500 χλμ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ευρύτερο Service 94.000 χλμ το οποίο περιλαμβάνει και έλεγχο φώτων, αλλαγή λαμπών,
αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου λαδιού, αλλαγή φίλτρου καμπίνας, αλλαγή φίλτρου αέρα,
αλλαγή κοντράκια εμπρός, αλλαγή μπουζί και αλλαγή ελαστικών.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρος, φίλτρο καμπίνας, μπουζί (4), κοντράκια εμπρός (2),
λάμπες (3), 4 ελαστικά (195/55/R16).
5.
ΚΥ 6790 μάρκας TOYOTA PRIUS 1500cc
Τελευταίο service: 08-05-2015 στα 125.900 χλμ.
Τελευταία αλλαγή ελαστικών: 15-10-2014 στα 124.000 χλμ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ευρύτερο Service 138.000 χλμ 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 καθαριστήρων εμπρός και πίσω και αλλαγή
ελαστικών.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρος, φίλτρο καμπίνας, μπουζί (4), μπαταρία, λάμπες (2),
καθαριστήρες εμπρός, καθαριστήρες πίσω και 4 ελαστικά (195/55/R16).
6.
ΚΥ 6791 μάρκας TOYOTA PRIUS 1500cc
Τελευταίο service: 20-10-2017 στα 148.540 χλμ.
Τελευταία αλλαγή ελαστικών: 24-10-2014 στα 123.000 χλμ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ευρύτερο Service 149.500 χλμ το οποίο περιλαμβάνει και έλεγχο & αλλαγή μπαταρίας, έλεγχο
φώτων, αλλαγή λαμπών, αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου λαδιού, αλλαγή φίλτρου καμπίνας,
αλλαγή φίλτρου αέρα και αλλαγή ελαστικών.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρος, φίλτρο καμπίνας, παραφλού (1), μπαταρία, λάμπες
(2) και 4 ελαστικά (195/55/R16).
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7.
ΚΥ 6782 μάρκας TOYOTA PRIUS 1500cc
Τελευταίο service: 06-11-2017 στα 44.250 χλμ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ευρύτερο Service 58.350 χλμ το οποίο περιλαμβάνει και αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου
λαδιού, αλλαγή φίλτρου καμπίνας, αλλαγή φίλτρου αέρα.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρος, φίλτρο καμπίνας.
8.
ΚΥ 6783 μάρκας TOYOTA PRIUS 1500cc
Τελευταίο service: 30-10-2017 στα 153.670 χλμ.
Τελευταία αλλαγή ελαστικών: 09-02-2012
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Service 156.900 χλμ το οποίο περιλαμβάνει έλεγχο φώτων, αλλαγή λαμπών, αλλαγή
ρουλεμάν τροχού και αλλαγή ελαστικών.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Ρουλεμάν τροχού, λάμπες (2), 4 ελαστικά (195/55/R16).
9.
ΚΥ 6784 μάρκας TOYOTA PRIUS 1500cc
Τελευταίο service: 26-10-2017 στα 109.330 χλμ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Μερικό Service 109.900 χλμ το οποίο περιλαμβάνει και έλεγχο & αλλαγή μπαταρίας, έλεγχο
φώτων, αλλαγή λαμπών, αλλαγή λαδιών και αλλαγή κεντρικής ασφαλειοθήκης &
προγραμματισμός.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, μπαταρία, λάμπες (2) και κεντρική ασφαλειοθήκη.
Διευκρίνιση: Ο Ανάδοχος θα αναλάβει και τη μεταφορά του ανωτέρω οχήματος από τη Λ.
Μεσογείων 119, Αθήνα.



ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (Ε.Φ. 31-110)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ΚΑΕ 0861 : (1.930,00)€ και ΚΑΕ 1321 : (4.935,00 )€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
1.
ΚΥ 6317 μάρκας TOYOTA AVENSIS 1800cc
Τελευταίο service: 25-11-2017 στα 78.000 χλμ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Βασικό Service 81.300 χλμ το οποίο περιλαμβάνει και έλεγχο & αλλαγή μπαταρίας, έλεγχο
φώτων και αλλαγή λάμπας φλας, αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου λαδιού, αλλαγή φίλτρου
αέρα, αλλαγή ιμάντα κινητήρα.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρος, μπαταρία, λάμπα φλάς Ε/Δ και ιμάντας δυναμό.
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2.
ΚΥ 6318 μάρκας TOYOTA YARIS 1300cc
Τελευταίο service: 25-10-2017 στα 39.000 χλμ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Βασικό Service 46.000 χλμ το οποίο περιλαμβάνει και αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου
λαδιού, αλλαγή φίλτρου αέρα, αλλαγή λάμπας 3ου ΣΤΟΠ.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρος, λάμπα 3ου ΣΤΟΠ.
3.
ΚΥ 6319 μάρκας TOYOTA YARIS 1300cc
Τελευταίο service: 23-10-2017 στα 35.840 χλμ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Βασικό Service 39.450 χλμ το οποίο περιλαμβάνει και αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου
λαδιού, αλλαγή φίλτρου αέρα, αλλαγή φίλτρου καμπίνας.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρος, φίλτρο καμπίνας.
4.
ΚΥ 6320 μάρκας TOYOTA YARIS 1300cc
Τελευταίο service: 23-10-2017 στα 44.300 χλμ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Έλεγχος & αλλαγή μπαταρίας (46.500 χλμ)
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Μπαταρία
5.
ΚΥ 7666 μάρκας SCONDA OCTAVIA 1600cc
Τελευταίο service: 20-10-2017 στα 26.000 χλμ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Βασικό Service 30.100 χλμ το οποίο περιλαμβάνει και αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου
λαδιού, αλλαγή φίλτρου αέρα, έλεγχος φώτων και αλλαγή λαμπών.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρος, λάμπες (2).
6.
ΚΥ 9199 μάρκας TOYOTA AVENSIS 1600cc
Τελευταίο service: 08-07-2016 στα 82.056 χλμ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ευρύτερο Service 86.800 χλμ το οποίο περιλαμβάνει και έλεγχο πίσω φρένων, έλεγχο φώτων
& αλλαγή λαμπών, αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου λαδιού, αλλαγή φίλτρου καμπίνας,
αλλαγή φίλτρου αέρα, έλεγχο και αλλαγή μπαταρίας.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρος, φίλτρο καμπίνας, λάμπες (3) και μπαταρία.
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7.
ΚΥ 3084 μάρκας DAIMLER CHRYSLER 2300cc
Τελευταίο service: 20-12-2016 στα 53.680 χλμ.
Τελευταία αλλαγή ελαστικών: 11-02-2013 στα 22.865 χλμ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ευρύτερο Service 67.048 χλμ το οποίο περιλαμβάνει έλεγχο φώτων & αλλαγή λαμπών,
αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου λαδιού, αλλαγή φίλτρου καμπίνας, αλλαγή φίλτρου αέρα,
αλλαγή τακάκια, αλλαγή μπουζί, αλλαγή σετ συμπλέκτη, αλλαγή βολάν συμπλέκτη, έλεγχος,
αλλαγή μπαταρίας και αλλαγή ελαστικών.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρος, φίλτρο καμπίνας, τακάκια (1), μπουζί (4), σετ
συμπλέκτη με βολάν, ρουλεμάν αμπραγιάζ με αντλία, λάμπες (3), μπαταρία και 4 ελαστικά
(215/60/R17).
8.
ΚΥ 3086 μάρκας CITROEN C4 1600cc
Τελευταίο service: 20-12-2016 στα 68.490 χλμ.
Τελευταία αλλαγή ελαστικών: 11-02-2013 στα 28.126 χλμ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ευρύτερο Service 87.478 χλμ το οποίο περιλαμβάνει και αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου
λαδιού, αλλαγή φίλτρου καμπίνας, αλλαγή φίλτρου αέρα, αλλαγή μπουζί, αλλαγή τακάκια
εμπρός, αλλαγή γρύλλου παράθυρου οδηγού, έλεγχος & αλλαγή μπαταρίας, αλλαγή
τσιμούχας δεξιού ημιαξονίου και αλλαγή ελαστικών.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρος, φίλτρο καμπίνας, μπουζί (4), ροδέλα τάπας λαδιών,
γρύλλος παράθυρου οδηγού, σετ τακάκια εμπρός, μπαταρία, τσιμούχα δεξιού ημιαξονίου και
4 ελαστικά ( 205/55/16).
9.
ΚΥ 3087 μάρκας DAIMLER CHRYSLER 2300cc - (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Τελευταίο service: 10-11-2017 στα 112.500 χλμ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Service το οποίο περιλαμβάνει και αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου λαδιού, αλλαγή τακάκια
εμπρός, αλλαγή δισκόπλακες εμπρός, αλλαγή ψαλίδια εμπρός και ευθυγράμμιση.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, φίλτρο λαδιού, τακάκια εμπρός, δισκόπλακες εμπρός και ψαλίδια εμπρός.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (Ε. Φ. 31-130)
Προϋπολογισθείσα
δαπάνη:
ΚΑΕ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

0861:

(360,00)€

ΚΑΕ

1321:

(1.480,00)€

1.
ΚΥ 8233 μάρκας DAIHATSU TERIOS 1500cc
Τελευταίο service: 18-10-2016 στα 30.300 χλμ.
Τελευταία αλλαγή ελαστικών: 20-12-2015 στα 19.000 χλμ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Βασικό Service 35.200 χλμ το οποίο περιλαμβάνει και αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου
λαδιού, αλλαγή φίλτρου καμπίνας, αλλαγή καθαριστήρων εμπρός και πίσω και αλλαγή
ελαστικών.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, φίλτρο λαδιού, φίλτρο καμπίνας, καθαριστήρας εμπρός, καθαριστήρας πίσω
και 4 ελαστικά (215/65/16).
2.
ΚΥ 6762 μάρκας MITSUBISHI PAJERO 2972cc
Τελευταίο service: 2015
Τελευταία αλλαγή ελαστικών: 2011
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ευρύτερο Service 63.560 χλμ το οποίο περιλαμβάνει και αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου
λαδιού, αλλαγή φίλτρου αέρα, αλλαγή φίλτρου βενζίνης, αλλαγή μπουζί, αλλαγή τακάκια
φρένων εμπρός, αλλαγή υγρών φρένων, αλλαγή φίλτρου καμπίνας, έλεγχος & αλλαγή
μπαταρίας και αλλαγή ελαστικών.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρος, φίλτρο καμπίνας, φίλτρο βενζίνης, μπουζί (4),
τακάκια φρένων εμπρός, υγρά φρένων, μπαταρία και 4 ελαστικά (245/70R/16).
Διευκρίνιση: Ο Ανάδοχος θα αναλάβει και τη μεταφορά του ανωτέρω οχήματος από
την περιοχή της Αμυγδαλέζας, Αχαρνές.
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 ΤΜΗΜΑ Δ΄ (Ε. Φ. 31-130) -ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ΚΑΕ 0861 : (440,00)€ και ΚΑΕ 1321: : (1.620,00 )€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
1.
MHXANΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ (klarc MITSUBISHI)
Τελευταίο service: 2010
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Πλήρες Service το οποίο περιλαμβάνει αλλαγή λαδιών κινητήρα- σασμάν- διαφορικούυδραυλικού, αλλαγή φίλτρων αέρα-πετρελαίου-λαδιού, αλλαγή στο ειδικού τύπου
αντιψυκτικό, αντικατάσταση στους σωλήνες υπερυψηλής πίεσης υδραυλικού
(μαρκούτσια) και αντικατάσταση των ελαστικών των μικρών τροχών.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρα, φίλτρο πετρελαίου, αντιψυκτικό, μαρκούτσια, 2
ελαστικά μικρών τροχών.

2.
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ
Τελευταίο service: 2010
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αντικατάσταση της μπαταρίας ειδικού τύπου, αντικατάσταση εξαρτημάτων.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Μπαταρία, εξαρτήματα , φορτιστής μπαταρίας
Διευκρίνιση: Ο Ανάδοχος θα αναλάβει και τη μεταφορά των ανωτέρω οχημάτων από την
περιοχή της Αμυγδαλέζας, Αχαρνές.
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 ΤΜΗΜΑ Ε΄ (Ε. Φ. 31-120) –ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ΚΑΕ 0861 : (1.900,00)€ και ΚΑΕ 1321 : (5.500,00 )€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
1.
ΚΥ 6724 μάρκας FORD TRANSIT 2000cc
Τελευταίο service: 18-10-2016 στα 62.366 χλμ.
Τελευταία αλλαγή ελαστικών: 11-07-2014 στα 48.560 χλμ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Βασικό Service 69.880 χλμ το οποίο περιλαμβάνει και αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου
λαδιού, αλλαγή φίλτρου αέρα, αλλαγή σωλήνα αντλίας νερού, αλλαγή βαλβίδας EGR,
αλλαγή πολλαπλασιαστή & μπουζοκαλωδίου, service A/C,απολύμανση και αλλαγή
ελαστικών.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρα, σωλήνας νερού από αντλία σε ψυγείο λαδιού,
λάμπα στο δεξιό προβολάκι, βαλβίδα EGR, πολλαπλασιαστής, μπουζοκαλώδιο, 4
ελαστικά ( 215/75/16).
2.
ΚΥ 6726 μάρκας FORD TRANSIT 2000cc
Τελευταίο service: 18-10-2016 στα 88.700 χλμ.
Τελευταία αλλαγή ελαστικών: 11-07-2014 στα 74.748 χλμ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Βασικό Service 96.732 χλμ το οποίο περιλαμβάνει και αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου
λαδιού, αλλαγή φίλτρου αέρα, έλεγχος φώτων και αλλαγή λαμπών, αλλαγή ψυγείου
μηχανής και αλλαγή ελαστικών.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρα, λάμπες (2), ψυγείο μηχανής, παραφλού (3) και 4
ελαστικά ( 215/75/16).
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3.
ΚΥ 6728 μάρκας FORD TRANSIT 2000cc
Τελευταίο service: 20-10-2016 στα 53.152 χλμ.
Τελευταία αλλαγή ελαστικών: 11-07-2014 στα 42.017 χλμ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Βασικό Service 57.268 χλμ το οποίο περιλαμβάνει και αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου
λαδιού, αλλαγή φίλτρου αέρα, αλλαγή βαλβίδας υδραυλικού τιμονιού, αλλαγή τριγωνικής
τάπας στο πίσω μέρος κυλινδροκεφαλής, αλλαγή θερμοστάτη και αλλαγή ελαστικών.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρα, βαλβίδα υδραυλικού τιμονιού, λάδι υδραυλικού
τιμονιού, καθαριστικό σπρέυ, τάπα κυλινδροκεφαλής στο πίσω μέρος, θερμοστάτης και
λάστιχο, παραφλού (3) και 4 ελαστικά ( 215/75/16).

4.
ΚΥ 6770 μάρκας FORD TRANSIT 2000cc
Τελευταίο service: 20-10-2016 στα 47.440 χλμ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Βασικό Service 47.478 χλμ το οποίο περιλαμβάνει και αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου
λαδιού, αλλαγή φίλτρου αέρα.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, φίλτρο λαδιού και φίλτρο αέρα.
5.
ΚΥ 6771 μάρκας FORD TRANSIT 2000cc
Τελευταίο service: 19-10-2016 στα 47.300 χλμ.
Τελευταία αλλαγή ελαστικών: 11-07-2014 στα 31.227 χλμ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Βασικό Service 47.670 χλμ το οποίο περιλαμβάνει και αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου
λαδιού, αλλαγή φίλτρου αέρα, έλεγχος και αλλαγή 2 μπαταριών, service A/C, έλεγχος
φώτων και επισκευή πλαφονιέρων εμπρός - πίσω και αλλαγή ελαστικών.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, φίλτρο λαδιού και φίλτρο αέρα, λάμπες (2), μπαταρίες (2) και 4 ελαστικά (
215/75/16).
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6.
ΚΥ 6778 μάρκας FORD TRANSIT 2000cc
Τελευταίο service: 20-10-2016 στα 68.000 χλμ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Βασικό Service 68.200 χλμ το οποίο περιλαμβάνει και αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου
λαδιού, αλλαγή φίλτρου αέρα, έλεγχος και αλλαγή 2 μπαταριών, έλεγχος φώτων και
αλλαγή ψυγείου μηχανής.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, φίλτρο λαδιού και φίλτρο αέρα, μπαταρίες (2), παραφλού (3) και ψυγείο
μηχανής.

7.
ΚΥ 6725 μάρκας FORD TRANSIT 2000cc ( ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Τελευταίο service: 01-11-2017 στα 29.218 χλμ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Service 29.221 το οποίο περιλαμβάνει και αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου λαδιού,
αλλαγήφίλτρου αέρα, έλεγχος φώτων και αλλαγή λαμπών, έλεγχος και αλλαγή μπαταρίας.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λάδια 4lt, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρα, λάμπες και μπαταρία.
Παρατηρήσεις:
Για τα οχήματα που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, (ΚΥ 6725 FORD TRANSIT, ΚΥ 3087
DAIMLER CHRYSLER,) ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ανταλλακτικά και
να υλοποιήσει τις ανωτέρω υπηρεσίες στη Θεσσαλονίκη. (Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Κα Μήτσιου Κωνσταντίνα, τηλ. 2310 48 32 23).
Διευκρινίζεται ότι τα έξοδα βαρύνουν τον Ανάδοχο.


Για τα οχήματα που θα μεταφερθούν από τις κατά τόπους υπηρεσίες, ο Ανάδοχος
θα επικοινωνεί με τον κ. Χρονόπουλο Ανδρέα, τηλ. 2131513117.
Διευκρινίζεται ότι τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον Ανάδοχο.




Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορές:
για το σύνολο των Τμημάτων Α΄, Β΄, Γ΄ Δ΄ Ε΄ ή
για ένα, δύο ή και περισσότερα Τμήματα.
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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 σε κάθε περίπτωση 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 µετά την πάροδο της οριστικής παραλαβής των ανταλλακτικών ορίζεται
κατ’ ελάχιστο σε δώδεκα (12) µήνες. Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό
διάστηµα των 12 µηνών οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών ή αστοχία υλικού και σε
κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να
επανορθώνεται µε την άµεση αλλαγή του προβληµατικού ανταλλακτικού το συντοµότερο από
της ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής αλλά και την αποκατάσταση γενικότερα της όποιας
φθοράς αυτό προξένησε. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αρνηθεί την επανόρθωση, θα
επιβληθούν οι νόµιµες κυρώσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
(πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του
Ν.4250/2014)
1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού οικονομικού φορέα από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, απαιτούνται:
α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά:
 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένηs ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε. ) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές
 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
 στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους νόμιμους
εκπροσώπους.
β) Φορολογική ενημερότητα
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα ( κύρια και επικουρική)
2. Λοιπά δικαιολογητικά:
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει 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
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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 IV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αθήνα ……/……/….. 2018

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΘΕΜΑ:

Υποβολή προσφοράς στην υπ’ αριθ. πρωτ. _________________ πρόσκληση
υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής
των υπηρεσιακών οχημάτων του ΥΠΕΝ, που περιλαμβάνει προμήθεια
ανταλλακτικών και ελαστικών.

Επωνυμία Εταιρείας :
ΑΦΜ/ΔΟΥ:
Διεύθυνση Έδρας:
Τηλέφωνα επικοινωνίας :
Fax / E- mail:
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο/Η Αιτ…..

(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
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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