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ΘΕΜΑ:
Πρόςκληςη υποβολήσ προςφορϊν για την απευθείασ ανάθεςη του Τποζργου 2 «ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ
(leasing) ΙΧ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ», για δεκαοκτϊ (18) μήνεσ, χωρίσ δικαίωμα εξαγοράσ, ςυνολικήσ δαπάνησ
ζξι χιλιάδων τριακοςίων ευρϊ (6.300,00€), ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ,
τησ Πράξησ «Διαςφνδεςη Κζντρου Ημζρασ υποςτήριξησ ατόμων παςχόντων από άνοια ςτην περιοχή των
Ιωαννίνων με μονάδεσ Ο.Σ.Α. (Κ.Α.Π.Η.-Κ.Η.Φ.Η.)», ενταγμζνησ, με Κωδικό ΟΠ 5045610, ςτο Επιχειρηςιακό
Πρόγραμμα «Ήπειροσ 2014-2020».
Ζχοντασ υπόψθ:



το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποίθκθκε και ιςχφει.



το ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάςεων για
την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
και του υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,



το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ
2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,



τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 16.2.2011
για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμών ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,

 το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ
Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων»,
 το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο
και άλλεσ διατάξεισ»,
 το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κώδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,
 το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων
7 και 13 ζωσ 15,
 το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
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 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,
 το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”,
 τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)
του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ»,
 τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται
ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων
του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ
και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω,


τθν με αρικμ. πρωτ. 739/4-5-2020 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Πράξθσ με τίτλο ««Διαςφνδεςθ Κζντρου Θμζρασ
υποςτιριξθσ ατόμων παςχόντων από άνοια ςτθν περιοχι των Λωαννίνων με μονάδεσ Ο.Σ.Α. (Κ.Α.Π.Θ.-Κ.Θ.Φ.Θ.)»
με Κωδικό ΟΠ 5045610 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ιπειροσ 2014-2020»,



τθν από 18/03/2023 (κζμα 4ο) Απόφαςθ Δ.. τθσ Ε.Ψ.Ε.Π. περί Πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν για τθν
απευκείασ ανάκεςθ του Τποζργου 2 «ΧΡΘΜΑΟΔΟΣΛΚΘ ΜΛΚΩΘ (leasing) ΛΧ ΕΠΛΒΑΣΛΚΟΤ ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΟΤ»,
ςυνολικισ δαπάνθσ ζξι χιλιάδων τριακοςίων ευρϊ (6.300,00 €), ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με Κριτιριο τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά (βάςει τιμισ), του άρκρου 117 του ν.4412/16 τθσ Πράξθσ
με τίτλο «Διαςφνδεςθ Κζντρου Θμζρασ υποςτιριξθσ ατόμων παςχόντων από άνοια ςτθν περιοχι των Λωαννίνων
με μονάδεσ Ο.Σ.Α. (Κ.Α.Π.Θ.-Κ.Θ.Φ.Θ.)», ενταγμζνθσ, με Κωδικό ΟΠ 5045610 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα
«Ιπειροσ 2014-2020».

Προςκαλείται κάθε ενδιαφερόμενοσ να υποβάλει ζγγραφη προςφορά για την απευθείασ ανάθεςη του
Τποζργου 2 «ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ (leasing) ΙΧ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ», ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ
«Διαςφνδεςθ Κζντρου Θμζρασ υποςτιριξθσ ατόμων παςχόντων από άνοια ςτθν περιοχι των Λωαννίνων με μονάδεσ
Ο.Σ.Α. (Κ.Α.Π.Θ.-Κ.Θ.Φ.Θ.)», ενταγμζνθσ, με Κωδικό ΟΠ 5045610, ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ιπειροσ 20142020».
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ επιλογι αναδόχου για τθν παροχι υπθρεςιϊν μακροχρόνιασ χρθματοδοτικισ
μίςκωςθσ (leasing), ενόσ (1) νζου/αμεταχείριςτου ΛΧ επιβατικοφ αυτοκινιτου, διάρκειασ δεκαοκτϊ (18) μθνϊν,
χωρίσ δικαίωμα εξαγοράσ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 6.300,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., με τθ διαδικαςία
τθσ απευκείασ ανάκεςθσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
(βάςει τιμισ).
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ μακροχρόνιασ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (leasing) ΛΧ επιβατικοφ αυτοκινιτου
κατατάςςονται ςτον κάτωκι κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (CPV): «ΤΠΗΡΕΙΕ
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ (leasing) ΙΧ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (CPV 66114000-2), ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 5.080,65 €, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.

Θ ζγγραφθ προςφορά κα πρζπει να υποβλθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα Πρόςκλθςθ ςε
ςφραγιςμζνο φάκελο ςτθν ζδρα τθσ Εταιρείασ Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ - Ε.Ψ.Ε.Π. (Ανακζτουςα
Αρχι), ςτθν οδό Αγγ. ικελιανοφ 2, Λωάννινα – ΣΚ. 45221, 1οσ όροφοσ, ζωσ και την 27/04/2022, ημζρα Σετάρτη και
ϊρα 15.00.

1. Περιγραφή του ζργου του Αναδόχου
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν μακροχρόνιασ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (leasing),
ενόσ (1) νζου/αμεταχείριςτου ΛΧ επιβατικοφ αυτοκινιτου, διάρκειασ δεκαοκτϊ (18) μθνϊν, χωρίσ δικαίωμα
εξαγοράσ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 6.300,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., με διαδικαςία απευκείασ
ανάκεςθσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά (βάςει τιμισ),
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προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «Διαςφνδεςθ Κζντρου Θμζρασ υποςτιριξθσ
ατόμων παςχόντων από άνοια ςτθν περιοχι των Λωαννίνων με μονάδεσ Ο.Σ.Α. (Κ.Α.Π.Θ.-Κ.Θ.Φ.Θ.)», ενταγμζνθσ, με
Κωδικό ΟΠ 5045610, ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ιπειροσ 2014-2020».
Οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και οι ελάχιςτεσ Απαιτιςεισ του ΛΧ επιβατικοφ αυτοκινιτου κακϊσ και οι Οροί
Χρθματοδοτικισ Μίςκωςθσ και οι Πρόςκετεσ Προςφερόμενεσ Τπθρεςίεσ τθσ Χρθματοδοτικισ Μίςκωςθσ,
περιγράφονται αναλυτικά κατωτζρω:

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ «ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»
ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΕΛΑΧΙΣΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ (ΕΛΑΧΙΣΕ)

-

1

ΛΧ ΕΠΛΒΑΣΛΚΟ ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΟ

Α/Α

ΕΙΔΟ

-

1

Κινθτιρασ βενηίνθσ
Κυβιςμόσ 1.000 cc (κατθγοριοποίθςθ κυβιςμοφ
με βάςθ τθ ςτρογγυλοποίθςθ ςτθν πλθςιζςτερθ
εκατοντάδα όταν ο εργοςταςιακόσ κυβιςμόσ
αποκλίνει)
Κατθγορία εκπομπϊν ρφπων Euro 6
Εκπομπζσ CO2 max 125 gr/km
Τδραυλικό τιμόνι
φςτθμα AC ι κλιματιςμόσ
Πεντάκυρο και πεντακζςιο
Χρϊμα κατϋ επιλογιν
Κίνθςθ εμπρόσ με χειροκίνθτο κιβϊτιο
ταχυτιτων

ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ

ΟΡΟΙ

1

ΛΧ ΕΠΛΒΑΣΛΚΟ ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΟ

1
-

Χρονικι Διάρκεια Μίςκωςθσ (φμβαςθσ) 4 ζτθ
Χιλιομετρικό Όριο 100.000 χλμ (20.000 χλμ ανά
ζτοσ)
Χρζωςθ ανά επιπλζον χλμ 0,07780 ανά
επιπλζον χλμ

ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ
Α/Α

1

ΕΙΔΟ

ΛΧ ΕΠΛΒΑΣΛΚΟ ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΟ
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ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ

-

1

υντιρθςθ Αυτοκινιτου
Σζλθ Κυκλοφορίασ
Αντικατάςταςθ Ελαςτικϊν ανά 40.000 χλμ
Κατθγορία Αντικάςταςθσ Αυτοκινιτου C
Αςφάλεια Αςτικι Ευκφνθ
υμπλθρωματικζσ Καλφψεισ, Απαλλαγι
Σηαμιϊν, Κλοπι (Μερικι – Ολικι), Κραφςθ
Κρυςτάλλων, Πυρκαγιά, Σρομοκρατικζσ
Ενζργειεσ, Φυςικά Φαινόμενα

Με ηην ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης

ελίδα 3

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ «ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ» ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α

1

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΘΩΜΑ (€),

ΕΙΔΟ ΔΑΠΑΝΗ

ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Π.Α.

Χρθματοδοτικι Μίςκωςθ (Leasing) ΛΧ Επιβατικοφ
Αυτοκινιτου

350,00

ΤΝΟΛΙΚΑ
Μιςθϊματα (€),
(ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Π.Α.), για

18

μήνεσ

6.300,00

2. Χρονοδιάγραμμα
Θ παράδοςθ του ΛΧ επιβατικοφ οχιματοσ κα γίνει ςε κατάςταςθ ζτοιμου προσ χριςθ, ςε χϊρο που κα προςδιοριςτεί
εγκαίρωσ και κα είναι γνωςτόσ κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ και ςε χρόνο που δεν κα υπερβαίνει τουσ τζςςερισ
(4) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ φμβαςθσ. Σο παραδοτζο ΛΧ επιβατικό όχθμα κα ελεγχκεί και κα
παραλθφκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν παράδοςι του ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι.
3. Προχπολογιςμόσ
Σο προχπολογιηόμενο ποςό για τθν προμικεια υπθρεςιϊν μακροχρόνιασ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (leasing) του ΛΧ
επιβατικοφ οχιματοσ για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «Διαςφνδεςθ Κζντρου Θμζρασ υποςτιριξθσ ατόμων
παςχόντων από άνοια ςτθν περιοχι των Λωαννίνων με μονάδεσ Ο.Σ.Α. (Κ.Α.Π.Θ.-Κ.Θ.Φ.Θ.)», ανζρχεται ςτο ποςό των
6.300,00 € (ζξι χιλιάδων τριακοςίων ευρϊ), ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., διάρκειασ δεκαοκτϊ (18) μθνϊν. ε
περίπτωςθ που, προκειμζνου να προςφερκεί μθνιαίο μίςκωμα ζωσ 350,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, ιτοι
ςυνολικό ποςό ζωσ 6.300,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, για το χρονικό διάςτθμα των 18 μθνϊν τθσ παροφςασ
Πρόςκλθςθσ, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προςφζρει τισ υπθρεςίεσ τθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ του ΛΧ επιβατικοφ
οχιματοσ για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 18 μθνϊν, θ κάλυψθ του κόςτουσ του υπερβάλλοντοσ χρονικοφ
διαςτιματοσ (και ζωσ τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ προςφερόμενθσ διάρκειασ μίςκωςθσ) κα γίνει με ευκφνθ και μζριμνα
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Εφόςον το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα των 18 μθνϊν, που θ Πράξθ ζχει ενταχκεί ςτο
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ιπειροσ 2014-2020», παρατακεί, και ταυτόχρονα το χρονικό διάςτθμα χρθματοδοτικισ
μίςκωςθσ είναι μεγαλφτερο, το μθνιαίο μίςκωμα δφναται να καλφπτεται και πζραν του ανωτζρω 18μινου και για
όςο χρονικό διάςτθμα παρατακεί θ χρθματοδότθςθ υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ ςτο πλαίςιο του Ε.Π..
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ για το αρχικό διάςτθμα των 18 μθνϊν, είναι θ Ε.Ψ.Ε.Π. και
υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Τποζργου 2 τθσ Πράξθσ «Διαςφνδεςθ Κζντρου Θμζρασ υποςτιριξθσ ατόμων παςχόντων
από άνοια ςτθν περιοχι των Λωαννίνων με μονάδεσ Ο.Σ.Α. (Κ.Α.Π.Θ.-Κ.Θ.Φ.Θ.)», θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ιπειροσ 2014-2020» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 739/4-5-2020 του
Περιφερειάρχθ Θπείρου και ζχει λάβει κωδικό MIS 5045610. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ)) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΠΔΕ.
4. Κριτήριο ανάθεςησ
Σο κριτιριο ανάκεςθσ είναι η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά βάςει τιμήσ. υνεπϊσ, θ
ανάκεςθ του ζργου κατακυρϊνεται ςτον ςυμμετζχοντα που ζχει υποβάλει τθν προςφορά με το χαμθλότερο μθνιαίο
και ςυνολικό κόςτοσ.
5. Κατάρτιςη τησ προςφοράσ
Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα είναι ςφραγιςμζνοσ και εξωτερικά κα αναγράφει τθν επωνυμία και τθ διεφθυνςη
του/των υποψιφιου/ίων Αναδόχου/ων και, επιπλζον, κα γράφει ευκρινϊσ τισ κάτωκι ενδείξεισ:
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ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ «ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ (leasing) ΙΧ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ
ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ»
ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 2 ΣΗ
ΠΡΑΞΗ
«Διαςφνδεςη
Κζντρου
Ημζρασ
υποςτήριξησ ατόμων παςχόντων από άνοια ςτην
περιοχή των Ιωαννίνων με μονάδεσ Ο.Σ.Α.
(Κ.Α.Π.Η.-Κ.Η.Φ.Η.)»
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ κα Παρζμβαςθσ –
Ε.Ψ.Ε.Π.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορϊν

27/04/2022

Ζνδειξη

«ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΟΛΧΣΕΛ ΑΠΟ ΣΘΝ ΤΠΘΡΕΛΑ»

Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν:
(α) είτε με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, Αγγ. ικελιανοφ 2, Λωάννινα, 1οσ Όροφοσ,
(β) είτε με αποςτολι με ταχυδρομείο, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, ιτοι ςτθν Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και
Παρζμβαςθσ – Ε.Ψ.Ε.Π., Αγγ. ικελιανοφ 2, Σ.Κ. 45221, Λωάννινα, 1οσ Όροφοσ.
Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ, κα πρζπει να περιλαμβάνει επί ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα:
Α. Τπεφθυνη Δήλωςη του υποψηφίου (τθσ παρ. 4 του Άρκρου 8 του Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει κάκε φορά), για τθν
οποία δεν απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα που επιςυνάπτεται ςτο Παράρτθμα Λ
τθσ παροφςασ.
Β. Πίνακα Σεχνικήσ Προςφοράσ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα που επιςυνάπτεται ςτο Παράρτθμα ΛΛ τθσ παροφςασ.
Οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ του πίνακα Σεχνικισ Προςφοράσ δίνονται ςτο Παράρτθμα II τθσ παροφςασ.
Γ. Πίνακα Οικονομικήσ Προςφοράσ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα που επιςυνάπτεται ςτο Παράρτθμα ΛΛΛ τθσ
παροφςασ.
Επιςημαίνεται ότι:
i) Θ ςυνολικι οικονομικι προςφορά, του υποψθφίου δε κα πρζπει να υπερβαίνει τον ςυνολικό προχπολογιςμό για
τθν παροχι υπθρεςιϊν μακροχρόνιασ χρθματοδοτικισ μίςκωςθ (leasing), ενόσ (1) νζου/αμεταχείριςτου ΛΧ
επιβατικοφ αυτοκινιτου τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ.
ii) Θ οικονομικι προςφορά του υποψθφίου παρζχεται με τθ ςυμπλιρωςθ του Πίνακα Οικονομικισ Προςφοράσ του
Παραρτιματοσ ΛΛΛ τθσ παροφςασ.
iii) τισ τιμζσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ του υποψθφίου περιλαμβάνονται όλεσ οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, όπωσ και
όλεσ οι ειςφορζσ κ.λπ. που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
iv) Όλεσ οι τιμζσ κα δίνονται ςε ευρϊ, επιτρζπονται δε μζχρι δφο δεκαδικά ψθφία ςτισ αναγραφόμενεσ τιμζσ του
ζντυπου οικονομικισ προςφοράσ.
v) Απορρίπτεται προςφορά που:
α. δε δίνεται τιμι ςε ευρϊ ι που κακορίηεται ςχζςθ ευρϊ προσ ξζνο νόμιςμα,
β. δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν.
4412/2016,
γ. κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμισ.
vi) Οι προςφορζσ δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν επομζνθ
τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
6. Τποβολή τησ προςφοράσ
Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να υποβλθκεί, ςφμφωνα με τα ανωτζρω οριηόμενα, ςτο πρωτόκολλο τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ, αυτοπροςϊπωσ ι από εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο αρμόδιο
πρόςωπο, ι να αποςταλεί (πλιρθσ περιεχομζνου), ταχυδρομικϊσ, ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ζωσ και την
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27/04/2022, ημζρα Σετάρτη και ϊρα 15.00, ήτοι τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) ημερολογιακζσ μζρεσ από την
ημερομηνία ζναρξησ δημοςιότητασ τησ παροφςασ (δεςμευτικά, επί ποινή αποκλειςμοφ, η υποβολή ςτο
πρωτόκολλο τησ Αναθζτουςασ Αρχήσ ή η λήψη του φακζλου θα πρζπει να είναι ζωσ την ανωτζρω καταληκτική
ημερομηνία και ϊρα, χωρίσ δυνατότητα παράταςησ για οποιοδήποτε λόγο, λ.χ. μεταγενζςτερη λήψη με
ταχυδρομείο εμπρόθεςμησ αποςτολήσ).
7. Διαδικαςία αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ των προςφορϊν
Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα αποςφραγιςτοφν και κα αξιολογθκοφν από τθν αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ
Διαγωνιςμοφ – Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν. Όςοι από τουσ υποψθφίουσ Αναδόχουσ δεν κα καλφπτουν τα
προαπαιτοφμενα τθσ Πρόςκλθςθσ κα απορρίπτονται. Αντικζτωσ, για εκείνουσ τουσ υποψθφίουσ που κα καλφπτουν
πλιρωσ τισ απαιτιςεισ τθσ Πρόςκλθςθσ, θ Επιτροπι κα κατατάξει τισ οικονομικζσ προςφορζσ με φκίνουςα ςειρά τθσ
ςυνολικισ τιμισ τθσ οικονομικισ προςφοράσ. Με βάςθ τθν τελικι κατάταξθ των προςφορϊν, ωσ προςωρινόσ
Ανάδοχοσ του ζργου αναδεικνφεται ο προςφζρων τθ χαμθλότερθ ςυνολικι τιμι οικονομικισ προςφοράσ,
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α..
8. Ανάθεςη του ζργου και υπογραφή ςφμβαςησ
Μετά τθν αξιολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ Αναδόχου, ο προςωρινόσ
Ανάδοχοσ οφείλει εντόσ δζκα (10) ημερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, να
προςκομίςει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 7 τθσ
Τπεφκυνθσ Διλωςθσ του Παραρτιματοσ Λ τθσ παροφςασ. Ο φάκελοσ κα αποςφραγιςτεί από τθν Επιτροπι
Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ – Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν, θ οποία κατόπιν ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κα ςυντάξει το
ςχετικό πρακτικό για τθν ανάδειξθ του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχοσ, μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ ςε αυτόν, οφείλει εντόσ προκεςμίασ τριϊν (3)
εργάςιμων ημερϊν να προςζλκει ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ και δικαιοφται να τθν ανακζςει ι όχι, να
ακυρϊςει ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθν διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, να ματαιϊςει, να αναβάλει ι να επαναλάβει
τθ διαδικαςία χωρίσ καμία υποχρζωςθ για καταβολι αποηθμίωςθσ εξϋ αυτοφ του λόγου ςτουσ υποψθφίουσ.
9. Σρόποσ πληρωμήσ
Η πληρωμή του Ανάδοχου θα πραγματοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο:
- Σο μθνιαίο μίςκωμα κα καταβάλλεται κάκε μινα και κα αφορά το 1/18 του ςυνολικοφ μιςκϊματοσ του Λ.Χ.
επιβατικοφ οχιματοσ.
- Θ πλθρωμι του μθνιαίου μιςκϊματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι και ςε αυτό κα ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ.
- Συχόν επιπλζον ποςό εξαιτίασ υπζρβαςθσ του ετιςιου χιλιομετρικοφ ορίου (ωσ αναφζρεται ςτθν παροφςα),
δεν αποτελεί αντικείμενο τθσ παροφςασ φμβαςθσ και κα καταβλθκεί με ευκφνθ και μζριμνα τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
Θ παροφςα κα βρίςκεται αναρτθμζνθ τουλάχιςτον ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν,
ιτοι ζωσ και τθν 27/04/2022, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 15.00, ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
(Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ – Ε.Ψ.Ε.Π.), www.epsep.gr.

Ο Πρόεδροσ Δ.. τθσ Ε.Ψ.Ε.Π.

Κρανάσ Παναγιϊτθσ
υνημμζνα:
1. Παράρτθμα Λ: Τπεφκυνθ Διλωςθ
2. Παράρτθμα ΛΛ: Πίνακασ Σεχνικισ Προςφοράσ
3. Παράρτθμα ΛΛI: Πίνακασ Οικονομικισ Προςφοράσ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I – Τπεύθσνη Δήλφζη Τπουήφιοσ Αναδότοσ

ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΔΘΛΩΘ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν
(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

ΕΣΑΛΡΕΛΑ ΨΤΧΟΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΛ ΠΑΡΕΜΒΑΘ – Ε.Ψ.Ε.Π.

Ο – Θ Όνομα:

Επϊνυμο:

Όνομα και Επϊνυμο Πατζρα:
Όνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:
(2)

Θμερομθνία γζννθςθσ :
Σόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ:

Σθλ:

Σόποσ Κατοικίασ:

Οδόσ

Αρικ:

ΣΚ:

Δ/νςθ Θλεκτρ.
Σαχυδρ. (Εmail):

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):
(3)

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ , που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου
22 του Ν. 1599/1986, δηλϊνω ότι:
Ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ ………………………………………………….., για τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ και
οικονομικισ προςφοράσ ςτο πλαίςιο τθσ από 07/04/2022 Πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν για τθν απευκείασ
ανάκεςθ του Τποζργου 2 «ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΛΚΘ ΜΛΚΩΘ (leasing) ΛΧ ΕΠΛΒΑΣΛΚΟΤ ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΟΤ», για δεκαοκτϊ (18)
μινεσ,

χωρίσ

δικαίωμα

εξαγοράσ,

ςυνολικισ

δαπάνθσ

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ

ζξι

χιλιάδων

τριακοςίων

ευρϊ

(6.300,00€),

τθσ Πράξθσ «Διαςφνδεςθ Κζντρου Θμζρασ υποςτιριξθσ

ατόμων παςχόντων από άνοια ςτθν περιοχι των Λωαννίνων με μονάδεσ Ο.Σ.Α. (Κ.Α.Π.Θ.-Κ.Θ.Φ.Θ.)», ενταγμζνθσ, με
Κωδικό ΟΠ 5045610 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ιπειροσ 2014-2020»:
1) Δεν τελϊ ςε πτϊχευςθ οφτε ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.
2) Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου.
3) Δεν ζχω καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ μου δραςτθριότθτασ, για κάποιο από
τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλιασ χρεοκοπίασ,
και για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του Ν.4412/2016.
4) Δεςμεφομαι για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν από τα οποία κα προκφπτουν τα
όςα αναφζρονται ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
5) Παραιτοφμαι από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ μου που απορρζει από οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ
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Αρχισ, ιδίωσ λόγω αναβολισ, ματαίωςθσ ι ακφρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ.
6) Δεςμεφομαι ότι κα εκτελζςω το ζργο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτθν ωσ
άνω Πρόςκλθςθ και τα παραρτιματά τθσ τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ.
7) Δεςμεφομαι ότι ςε περίπτωςη ανακήρυξήσ μου ωσ προςωρινοφ Ανάδοχου (κατόπιν ενημζρωςησ από την
Αναθζτουςα Αρχή μετά την αξιολόγηςη και κατάταξη των προςφορϊν), θα προςκομίςω πριν την απόφαςη
ανάθεςησ τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατακφρωςησ:
α) Βεβαίωςη ή ανάλογο ζγγραφο από τουσ φορείσ κοινωνικήσ αςφάλιςησ (κφριασ και επικουρικήσ) ςτουσ οποίουσ
καταβάλω ειςφορζσ ότι δεν ζχω οφειλζσ (αςφαλιςτική ενημερότητα) ςε ιςχφ.
β) Φορολογική ενημερότητα ςε ιςχφ.
γ) Απόςπαςμα ποινικοφ μητρϊου.
Από το απόςπαςμα ποινικοφ μητρϊου θα προκφπτει ότι δεν ζχω καταδικαςτεί για αδίκημα ςχετικό με την άςκηςη
τησ επαγγελματικήσ μου δραςτηριότητασ, για κάποιο από τα αδικήματα τησ υπεξαίρεςησ, απάτησ, εκβίαςησ,
πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλιασ χρεοκοπίασ, και για τα αδικήματα που προβλζπονται ςτο
άρθρο 73 του Ν.4412/2006. Σο απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοθεί το πολφ τρεισ (3) μήνεσ πριν από την
ημερομηνία ανάθεςησ του ζργου.
δ) Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίηςησ του προςωρινοφ Ανάδοχου, ωσ εξήσ:


ε περίπτωςη φυςικοφ προςϊπου, την ζναρξη επιτηδεφματοσ.



ε περίπτωςη νομικοφ προςϊπου, τα ζγγραφα ςφςταςησ και εκπροςϊπηςήσ του ςφμφωνα με τη νομοθεςία
που διζπει το νομικό πρόςωπο, από τα οποία προκφπτει η νόμιμη ςφςταςη και λειτουργία του υποψήφιου,
καθϊσ και τα ςχετικά ζγγραφα για τα πρόςωπα που δεςμεφουν το νομικό πρόςωπο με την υπογραφή τουσ
(νόμιμοι εκπρόςωποι).

Θμερομθνία:

-

- 2022

Ο – Θ Δθλ…...

(Τπογραφι)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8
τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε
άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.

Εσρωπαϊκή Ένωζη
Εσρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II– Πίνακας Σετνικής Προζφοράς
ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ τησ από 07/04/2022
Πρόςκληςησ υποβολήσ προςφορϊν για την απευθείασ ανάθεςη του Τποζργου 2 «ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ
(leasing) ΙΧ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ»

Θ προςφορά πρζπει να πλθροί τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που καταγράφονται παρακάτω και είναι
υποχρεωτικζσ, επί ποινή αποκλειςμοφ, για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να υπογράψουν
τθν ακόλουκθ Σεχνικι Προςφορά προκειμζνου να πιςτοποιιςουν τθν ικανοποίθςθ όλων των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν που ορίηει θ διακιρυξθ.
Ο Τποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ ςυμπλθρϊνει τουσ Πίνακεσ με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ που αφοροφν ςτο
τμιμα/τα για το/τα οποία/α υποβάλλει προςφορά.
Θ εμφάνιςθ τιμισ / τιμϊν ςτθν «ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ.
Σονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλεσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και θ παροχι όλων των
πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.
Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ προςφζροντεσ ςτοιχεία κατά τθν αξιολόγθςθ των
Σεχνικϊν Προςφορϊν.

Εσρωπαϊκή Ένωζη
Εσρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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Α. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ
ΕΠΩΝΤΜΙΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑ
ΣΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL
ΑΦΜ – ΔOY
ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ
Α.Δ.Σ. (Νομίμου εκπροςϊπου)
Τπεφθυνοσ Επικοινωνίασ

Εσρωπαϊκή Ένωζη
Εσρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με ηην ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης

ελίδα 10

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ- ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σθσ επιχείρθςθσ …………………………………………………………………………………………….. με ζδρα …………………………………..,
οδόσ …..………………………………… αρικμόσ ..………..

Αποδζχομαι πλήρωσ τουσ όρουσ τησ από 07/04/2022 Πρόςκληςησ υποβολήσ προςφορϊν για την απευθείασ
ανάθεςη του Τποζργου 2 «ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ (leasing) ΙΧ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ», ςφμφωνα με
τουσ ςυνημμζνουσ πίνακεσ τησ τεχνικήσ προςφοράσ μου.

Ημερομηνία ………………….
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ

………………………………
(υπογραφή & ςφραγίδα)

Εσρωπαϊκή Ένωζη
Εσρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΛΧ ΕΠΛΒΑΣΛΚΟ
ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΟ

1

ΠΟΟΣΗΣΑ

1

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ –
ΕΛΑΧΙΣΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
(ΕΛΑΧΙΣΕ)
- Κινθτιρασ βενηίνθσ
- Κυβιςμόσ 1.000 cc
(κατθγοριοποίθςθ
κυβιςμοφ με βάςθ τθ
ςτρογγυλοποίθςθ ςτθν
πλθςιζςτερθ εκατοντάδα
όταν ο εργοςταςιακόσ
κυβιςμόσ αποκλίνει)
- Κατθγορία εκπομπϊν
ρφπων Euro 6
- Εκπομπζσ CO2 max 125
gr/km
- Τδραυλικό τιμόνι
- φςτθμα AC ι
κλιματιςμόσ
- Πεντάκυρο και
πεντακζςιο
- Χρϊμα κατϋ επιλογιν
- Κίνθςθ εμπρόσ με
χειροκίνθτο κιβϊτιο
ταχυτιτων

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ /
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ /
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ /
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΟΡΟΙ
-

ΛΧ ΕΠΛΒΑΣΛΚΟ
ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΟ

1

1
-

Χρονικι Διάρκεια
Μίςκωςθσ (φμβαςθσ) 4
ζτθ
Χιλιομετρικό Όριο
100.000 χλμ (20.000 χλμ
ανά ζτοσ)
Χρζωςθ ανά επιπλζον
χλμ 0,07780 ανά
επιπλζον χλμ

ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ
Α/Α

ΕΙΔΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ
-

1

ΛΧ ΕΠΛΒΑΣΛΚΟ
ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΟ

Εσρωπαϊκή Ένωζη
Εσρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

1
-

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΕ
ΤΠΗΡΕΙΕ
υντιρθςθ Αυτοκινιτου
Σζλθ Κυκλοφορίασ
Αντικατάςταςθ
Ελαςτικϊν ανά 40.000
χλμ
Κατθγορία Αντικάςταςθσ
Αυτοκινιτου C
Αςφάλεια Αςτικι Ευκφνθ
υμπλθρωματικζσ
Καλφψεισ, Απαλλαγι
Σηαμιϊν, Κλοπι (Μερικι
– Ολικι), Κραφςθ
Κρυςτάλλων, Πυρκαγιά,
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Σρομοκρατικζσ
Ενζργειεσ, Φυςικά
Φαινόμενα

Χρόνοσ παράδοςησ Ι.Χ. …………………….

Χρόνοσ Ιςχφοσ Προςφοράσ……………………..
Ημερομηνία
………….., ………………………………………………….
ΤΠΟΓΡΑΦΗ-ΦΡΑΓΙΔΑ

ημειώςεισ/Οδηγύεσ ςυμπλόρωςησ του εντύπου τησ τεχνικόσ προςφορϊσ:
1. Σο υπόδειγμα Σεχνικόσ Προςφορϊσ ςυμπληρώνονται ώςτε οι υποψόφιοι ανϊδοχοι να τεκμηριώνουν τισ απαντόςεισ
ςτισ ζητούμενεσ προδιαγραφϋσ με παραπομπϋσ ςε ςχετικϊ κεύμενα, τεχνικϊ ϋγγραφα και ςε εγκεκριμϋνα εγχειρύδια του
καταςκευαςτικού ούκου του Ι.Χ. αυτοκινότου.
2. Σο υπόδειγμα Σεχνικόσ Προςφορϊσ ακολουθεύ την μορφό πύνακα ώςτε να διευκολυνθεύ το ϋργο τησ αξιολόγηςησ. Οι
υποψόφιοι ανϊδοχοι υποβϊλλουν υποχρεωτικϊ και με ποινό αποκλειςμού, το υπόδειγμα ςυμπληρωμϋνο και με πλόρεισ
παραπομπϋσ ςτη ςελύδα / ςελύδεσ του επιμϋρουσ φακϋλου τεχνικόσ προςφορϊσ (ςτην αναλυτικό τεχνικό περιγραφό, εύτε
ςτα ςυνημμϋνα ςχετικϊ κεύμενα, ό εγχειρύδια, ό ϋγγραφα, ό prospectus / manuals κλπ).
3. Κϊθε τεχνικό προςφορϊ πρϋπει να περιϋχει όλα τα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ, τυχόν πιςτοποιητικϊ, prospectus,
εγχειρύδια και φωτογραφύεσ, δηλώςεισ, πιςτοποιητικϊ, ςχϋδια, υπολογιςμούσ κλπ, εφόςον αυτϋσ δεν ενυπϊρχουν ςτα
τεχνικϊ φυλλϊδια. την τελευταύα περύπτωςη θα πρϋπει να προςδιορύζεται η ακριβόσ θϋςη των φωτογραφιών των
προςφερόμενων ειδών εντόσ του τεχνικού φυλλαδύου.
4. Για τη ςυμπλόρωςη του Φύλλου υμμόρφωςησ, ιςχύουν τα παρακϊτω:
 τη τόλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΛΑΧΙΣΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ» περιγρϊφονται οι αντύςτοιχοι τεχνικού όροι, υποχρεώςεισ ό
επεξηγόςεισ για τα οπούα θα πρϋπει να δοθούν αντύςτοιχεσ απαντόςεισ.
 τη τόλη «ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ/ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ θα πρϋπει να απαντόςει αναλυτικϊ
ακολουθώντασ τη ςειρϊ και ςυμπληρώνοντασ όλα τα αντύςτοιχα πεδύα τησ ςτόλησ με αναλυτικό κατϊ
προτύμηςη περιγραφό, πληρότητα και τεκμηρύωςη ώςτε να γύνει πλόρησ αξιολόγηςη από την Επιτροπό
Διαγωνιςμού και θα καταγραφεύ από τον υποψόφιο ανϊδοχο η ςαφόσ παραπομπό (με αριθμό ςελύδασ/ςελύδων)
ςτην αναλυτικό τεχνικό περιγραφό ό/και ςτα απαραύτητα τεχνικϊ φυλλϊδια, prospectus, εγχειρύδια κλπ που
αυτόσ ϋχει περιλϊβει ςτον επύ μϋρουσ φϊκελο τεχνικόσ προςφορϊσ ό ςτον τυχόν επιπλϋον φϊκελο με τα τεχνικϊ
ςτοιχεύα που ςυνοδεύει τον κυρύωσ φϊκελο, που κατϊ την κρύςη του τεκμηριώνουν τα ςτοιχεύα τησ Σεχνικόσ
Προςφορϊσ.

Εσρωπαϊκή Ένωζη
Εσρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III – Τπόδειγμα Οικονομικής Προζφοράς
ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ τησ από 07/04/2022
Πρόςκληςησ υποβολήσ προςφορϊν για την απευθείασ ανάθεςη του Τποζργου 2 «ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ
(leasing) ΙΧ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ»

Α. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΕΠΩΝΤΜΙΑ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑ

ΣΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL

ΑΦΜ – ΔOY

ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ

Α.Δ.Σ. (Νομίμου εκπροςϊπου)

Τπεφθυνοσ Επικοινωνίασ

Εσρωπαϊκή Ένωζη
Εσρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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Β. ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α
1

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΜΙΝΗΑΙΟ ΜΙΘΩΜΑ
(*) (€)

ΕΙΔΟ ΔΑΠΑΝΗ

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΜΙΘΩΜΑ(*) (€) για
18 μήνεσ

Χρθματοδοτικι Μίςκωςθ (Leasing) ΛΧ Επιβατικοφ
Αυτοκινιτου

(*) υμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Χρόνοσ Ιςχφοσ Προςφοράσ: ……………
Χρόνοσ παράδοςησ προςφερόμενων ειδϊν…………………
…………, ………………………………………….
ΤΠΟΓΡΑΦΗ-ΦΡΑΓΙΔΑ

ημειώςεισ/Οδηγύεσ ςυμπλόρωςησ του εντύπου τησ οικονομικόσ προςφορϊσ:
1. H ςυνολικό αξύα με ΦΠΑ τησ προςφορϊσ δεν θα πρϋπει να υπερβαύνει το εκτιμώμενο κόςτοσ.

Εσρωπαϊκή Ένωζη
Εσρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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