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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Κομοτηνή, 24 Απριλίου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: οίκ. 6232

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. ΣΤΗΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019».
Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της κάλυψης των αναγκών των Υπηρεσιών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης στην Π.Ε. Ροδόπης σε ανταλλακτικά
επισκευής και συντήρησης των οχημάτων τους για τα έτη 2018-2019, η Υπηρεσία μας θα
προβεί στην επιλογή προμηθευτή κατόπιν άγονης διαγωνιστικής διαδικασίας.
Η αξία της σύμβασης θα είναι δώδεκα μήνες με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, και
συνολικής εκτιμώμενης αξίας για την Π.Ε. Ροδόπης, εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
(9.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή επτά χιλιάδες εξακόσια εξήντα ένα ευρώ και
είκοσι εννέα λεπτά (7.661,29€) χωρίς Φ.Π.Α. Το ποσό αναλύεται ως εξής:
ΚΑΕ
0861 (Εργασία)
1321 (Ανταλλακτικά)
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ
3.700,00€
5.800,00€
9.500,00€

Το χρονικό διάστημα της προμήθειας αφορά στο διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης με τον ανάδοχο και για 12 μήνες, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, στο µέτρο
που δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό, υπέρβαση της προϋπολογισθείσας κατ' είδος
δαπάνης.
Παρακαλούμε, όσοι προμηθευτές ενδιαφέρονται να αποστείλουν την οικονομική
προσφορά τους μέχρι 20/04/2018 και ώρα 14:30, στην διεύθυνση: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Παρασίου 4, Τ.Κ.69132, 3ος όροφος. Μετά το πέρας
της ως άνω ημερομηνίας καμία οικονομική προσφορά δεν θα γίνετε δεκτή από την Υπηρεσία
μας.
Θα χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά το επισυναπτόμενο πρότυπο οικονομικής προσφοράς.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, θα είναι το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό
(%), επί της προϋπολογισθείσας αξίας σε ευρώ. Κάθε προσφορά θα περιλαμβάνει
υποχρεωτικά ανταλλακτικά και εργασίες, ενώ το ποσοστό έκπτωσης θα πρέπει να είναι το
ίδιο και για τα ανταλλακτικά και τις εργασίες, διαφορετικά αυτή θα απορρίπτεται. Επίσης η
προσφορά θα πρέπει να αφορά όλα ανεξαιρέτως τα οχήματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης στην Π.Ε. Ροδόπης, τα οποία είναι τα παρακάτω:
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Τέλος, μαζί με το έντυπο οικονομικής προσφοράς, θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά
τα παρακάτω:
Α) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις
περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.».
Β) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Γ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
Οι πιο πάνω φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα πρέπει να είναι εξοφλημένες
ή ο οικονομικός φορέας να έχει υπαχθεί σε ρύθμιση, διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει
ανάθεση.
Ο προμηθευτής που θα δώσει το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης και θα επιλεγεί, θα
πρέπει να προσκομίσει επιπρόσθετα, ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ποσοστού 5% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, ήτοι τριακόσια ογδόντα τρία ευρώ και έξι
λεπτά (383,06€).
Τέλος διευκρινίζεται ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος, το συνεργείο δεν θα πρέπει να
απέχει άνω των 10 χιλιομέτρων από την πόλη της Κομοτηνής, καθότι οι Υπηρεσίες του
Φορέα μας, ως επί τω πλείστον, εδρεύουν εντός της πόλης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία η διευκρίνιση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα
μας με τον κ. Ιωάννη Χατζόπουλο στο τηλέφωνο 25310-83393.

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Ροδόπης

Ευαγγελία Τσέγκα
Πίνακας αποδεκτών: (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ)


Επαγγελματικό και βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

Προς:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σύμφωνα με τη αρ. 11/2017 Διακήρυξη διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για
την ανάδειξη προμηθευτή ανταλλακτικών, συντήρησης και επισκευής των οχημάτων για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ.

που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα

…………………………………… / Πόλη …………………………….. για την περίοδο 2018-2019, προσφέρω
το παρακάτω ποσοστό :

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΟΜΑΔΑΣ
ΚΑΕ 0861
ΚΑΕ 1321

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΕΤΡΑΧ. Ή
ΔΙΤΡΟΧ. ΟΧΗΜΑΤΑ
Εργασίες
επισκευής
Ανταλλακτικά και
μέρη οχημάτων

Ποσοστό έκπτωσης επί της ανά ΚΑΕ κάθε
ομάδας προϋπολογισθείσας αξίας
(Ολογράφως)
(Αριθμητικώς)

%
%

Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει μέχρι και εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης.

………..(Τόπος)…….(Ημερομηνία)
Ο προσφέρων

Υπογραφή
Σφραγίδα Εταιρείας

(Ονοματεπώνυμο)

