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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη, 12-08-2022
Αριθ. πρωτ.: 242136/5616

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για προμήθεια
ανταλλακτικών (CPV 34300000-0) για την συντήρηση όλων των υπηρεσιακών οχημάτων της Δ. Τ. Ε. της Π.
Ε. Έβρου.
Ανακοινώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, για προμήθεια Ανταλλακτικών- Αναλωσίμων υλικών, για όλα τα υπηρεσιακά οχήματα.
Υποβολή προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν εγκαίρως (πρωτοκολλημένο) και σε
σφραγισμένο φάκελο, το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και την υπεύθυνη δήλωση, στη Δ. Τ. Ε.
της Π. Ε. Έβρου (ταχυδρομική διεύθυνση: Ίωνος Δραγούμη 1, Τ. Κ. 68131 Αλεξανδρούπολη).
Οι Προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-08-2022 έως 14.00, στα γραφεία
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ι. Δραγούμη 1,
Τ. Κ. 68131 Αλεξανδρούπολη, Τηλέφωνα: 25510-27955, 25510-27940).
Προσφορές που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν.
Οποιαδήποτε πληροφορία θα παρέχεται στα τηλέφωνα που αναγράφονται.
Οι προσφορές δεν θα είναι δεσμευτικές για την Π. Ε. Έβρου, θα ισχύουν έως το τέλος του έτους και η
Υπηρεσία δε θα υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στην προμήθεια, για οποιονδήποτε λόγο.
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλλουν οικονομική προσφορά με πλήρη τεχνική περιγραφή
των απαιτούμενων Ανταλλακτικών- Αναλωσίμων υλικών , όπως (ΠΟΛΑΠΛΗ, ΦΙΛΤΡΟ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ,
ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΜΠΡΟΣ – ΠΙΣΩ , ΕΞΑΤΜΙΣΗ ,ΣΠΙΡΑΛ, ΣΩΛΙΝΑΣ, ΣΠΙΡΑΛ), διάφορα κτλ (αφορά όλα τα
υπηρεσιακά αυτοκίνητα).
Ο μειοδότης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή ποιότητα των Ανταλλακτικών - Αναλώσιμων
υλικών και την παράδοση τους, όπου και όταν χρειαστεί κατά μήκος του Νομού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της παροχής υπηρεσίας και
της προμήθειας ή για μία από τις ομάδες.
Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.
Για την ανάδειξη μειοδότη, κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο επισυναπτόμενο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο
απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης).
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Πέραν της κατάθεσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς, κρίνεται απαραίτητη η κατάθεση
υπογεγραμμένης της επισυναπτόμενης υπεύθυνης δήλωσης, καθώς επίσης και της τεχνικής περιγραφής την
απαιτούμενων ανταλλακτικών και των προς εκτέλεση εργασιών.
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Οι προσφορές, εφόσον η προμήθεια υπερβαίνει το καθαρό ποσό των 2500 € (χωρίς Φ. Π. Α.), θα πρέπει
να συνοδεύονται από: 1) Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων και εκτός
μεταβίβασης ακινήτων (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου), 2) Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή
σε διαγωνισμούς προμηθειών δημοσίου και Ν. Π. Δ. Δ. και 3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης ή
Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, με την οποία θα εξουσιοδοτείται η Υπηρεσία μας για την αυτεπάγγελτη
αναζήτηση του.
Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης και παραλαβής
Η παράδοση θα γίνει, άμεσα όπου και όταν χρειαστεί κατά μήκος του Νομού, στα εργοτάξια της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου.
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής, όπως αυτή συγκροτήθηκε με
την υπ. αριθ. 329360/8844/25-11-2021 (ΑΔΑ:6Η7Υ7ΛΒ-Ζ8Ο ) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Έβρου.
Πληρωμή
Η πληρωμή θα γίνει από τις πιστώσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, μέσα σε εύλογο
χρονικό διάστημα από την ορθή εκπλήρωση όλων των παραπάνω από πλευράς αναδόχου.
Η εν λόγω δαπάνη, συνολικής αξίας έως 1.200,00 € θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον Ειδικό Φορέα
4311 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης :
-Κ.Α.Ε. 1321.0001 οικ. έτους 2022 και δέσμευση πίστωσης την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.: 4588/02-08-2022
απόφαση ανάληψης (ΑΔΑ: 93ΦΙ7ΛΒ-ΥΒΠ ) ποσού 1.200,00 €.
Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το μειοδότη.
Η παρούσα θα αναρτηθεί για 5 ημερολογιακές ημέρες στις ιστοσελίδες της Π. Α. Μ. – Θ. και της Π. Ε.
Έβρου, προς δημόσια ενημέρωση.

Εσωτερική διανομή
-Χρονολογικό αρχείο
-Γραφείο κίνησης

Μ. Ε. Π.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Μαυράκη Χριστίνα
ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κών με Α’β
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στοιχεία ενδιαφερομένου:

Προς: Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου
Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη
(Τηλέφωνα γραμματείας 2551355838-4,
Τηλεομοιότυπο 2551355835)

Αφού έλαβα γνώση της σχετικής υπ’ αριθ. πρωτ. ………../……-……-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και όλων των επιτόπιων συνθηκών μετά από αυτοψία μου, σας υποβάλλω την παρακάτω οικονομική
προσφορά μου:
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.
1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Έβρου

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
Είμαι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος, για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, και επιπλέον δε συντρέχουν σε
βάρος μου λόγοι αποκλεισμού μου από τη διαδικασία, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 80
του ν. 4412/2016.
(4)
Ημερομηνία:

……..……………….2022
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών
μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

