ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΣΗΣΛΟ: ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΔΝΟ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 7ΘΔΗΟΤ ΓΗΑ ΣΗ
ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ‘ΓΟΜΖ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ
ΑΤΝΟΓΔΤΣΩΝ ΑΝΖΛΗΚΩΝ ΣΟ ΓΡΑΗΚΟΥΩΡΗ
ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ ΜΔ ΚΩΓΗΚΟ’ ΟΠ (5037452).
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 6.000,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ

Κ.Α. 64.07 «Μεηαθνξηθά»

ΔΣΟ 2019

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Ζ παξνύζα

ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηελ ππεξεζία ελνηθίαζεο ελόο

7ΘΔΗΟΤ επηβαηηθνύ νρήκαηνο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο 15-05-2019
γηα ηηο αλάγθεο ηεο «Γνκή Φηινμελίαο Αζπλόδεπηωλ Αλειίθωλ ζην Γξαηθνρώξη
Ζγνπκελίηζαο », ηνπ έξγνπ κε θσδηθό ΟΠ (MIS) 5037452.
Ζ ππεξεζία ζα ηζρύεη κε ηνπο αθόινπζνπο εηδηθνύο όξνπο:
1.

Ζ πξνκήζεηα ησλ ππεξεζηώλ δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016
«Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ».

2.

Ζ πξνζππνινγηδόκελε ζπλνιηθή αμία ηεο παξνύζαο έρεη σο εμήο: 6.000,00€
κε ΦΠΑ.

3.

ηελ ακνηβή ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζπκπεξηιακβάλνληαη θάζε θύζεο έμνδα,
δαπάλεο, ακνηβέο πξνζσπηθνύ, έμνδα ζπληήξεζεο θαη θάζε άιιε δαπάλε, πνπ
αλαθέξεηαη ζην ππό ζηνηρείν ΗΗ. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ηκήκα ηεο
παξνύζαο πξόζθιεζεο.

4.

Ζ δεηνύκελε πξνκήζεηα ππεξεζηώλ αθνξά ζηελ ελνηθίαζε: ελόο (1)
απηνθηλήηνπ πέληε 7ζέζεσλ γηα ηνπο θηινμελνύκελνπο ζηε Γνκή Φηινμελίαο
Αζπλόδεπησλ

Αλειίθσλ

ζηα

Ησάλληλα,

πξνϋπνινγηδόκελεο

6.000,00€. Ζ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη

δαπάλεο

κε θξηηήξην ηελ πιένλ

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηεο πξνζθεξόκελεο
ηηκήο ελνηθίαζεο ηνπ νρήκαηνο.
5.

Ο πξνζθέξσλ δειώλεη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ όηη: 1) έιαβε γλώζε
ησλ εηδηθώλ όξσλ ηεο δεηνύκελεο πξνκήζεηαο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη
αλεπηθύιαθηα θαη 2) ην όρεκα πνπ πξνζθέξεη πιεξνί όινπο ηνπο όξνπο θαη
ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ ΚΑΗ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ηεο
παξνύζαο πξόζθιεζεο.

6.

Ζ ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί θαη ζα έρεη ηζρύ από ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη
θαη ηελ πιήξε εθηέιεζε ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο θαη ζε
θάζε πεξίπησζε κέρξη 15/05/2020.

7.

Σν Γηεζλέο Κέληξν γηα ηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
απμήζεη ή λα κεηώζεη ηηο κέξεο ηεο ελνηθίαζεο ηνπ νρήκαηνο ή λα δηαθόςεη
νπνηεδήπνηε θαη κνλνκεξώο ηελ πξνκήζεηα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ.
ηελ πεξίπησζε απηή ν ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ δελ έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη
ηελ

εθηέιεζε

ηεο

πξνκήζεηαο

κέρξη

ηελ

θάιπςε

ηνπ

ζπλνιηθνύ

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο.
8.

Σν πξνο ελνηθίαζε όρεκα ζα παξαιεθζεί από ην Γηεζλέο Κέληξν γηα ηελ
Βηώζηκε Αλάπηπμε από ηελ δηεύζπλζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. ε πεξίπησζε πνπ
ν πξνζθέξσλ έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηόο ηεο πόιεο ησλ Ησαλλίλσλ ππνρξενύηαη
λα παξαδώζεη ην αληίζηνηρν όρεκα ζηε Γνκή Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ
Αλειίθσλ ζην Γξαηθνρώξη Ζγνπκελίηζαο.

9.

Ζ εθρώξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζε
ηξίηνπο ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ.

10. Ο πξνκεζεπηήο, ζα εθδώζεη Σηκνιόγην Παξνρήο Τπεξεζηώλ γηα ην ζύλνιν
ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα έρεη εθηειεζζεί. Σν Γηεζλέο Κέληξν γηα ηελ Βηώζηκε
Αλάπηπμε ζα θαηαβάιιεη ηελ αμία ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, ζηα πιαίζηα
ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο, θάζε κήλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο
ππεξεζίαο θαη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαη ηελ έθδνζε από ηνλ πξνκεζεπηή
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πιεξσκήο:


Σηκνιόγην-Γειηίν Απνζηνιήο,



Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο,



Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ζε ηζρύ

Σνλ πξνκεζεπηή βαξύλνπλ νη λόκηκεο θξαηήζεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ θαηά
ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. Ο ΦΠΑ θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ
εμόθιεζε ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη πξέπεη λα απνδνζεί από απηόλ.

Όινη νη όξνη πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, απνηεινύλ θαη απαξάβαηνπο όξνπο ηεο
ζύκβαζεο.
ΗΗ. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔΤΜΜΟΡΦΩΖ

ΠΗΝΑΚΑ

ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ

ΚΑΗ

 Σo πξνο εθκίζζσζε όρεκα ζα είλαη απνιύησο ιεηηνπξγηθό ζύκθσλα κε
ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαθάησ πίλαθα.
 Σν όρεκα ζα πξέπεη λα πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη όξνπο
αζθαιείαο (ελδεηθηηθά ΚΣΔΟ, SERVICE).
 Σα ειαζηηθά ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξηα.
 Ζ ππεξεζία κίζζσζεο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ρσξίο πεξηνξηζκό
ρηιηνκέηξσλ.
 Θα κπνξνύλ λα νξηζηνύλ δύν νδεγνί γηα ην όρεκα.
 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ζα επζύλεηαη γηα ηηο θζνξέο πνπ
δεκηνπξγνύληαη ζην όρεκα από ηε ζπλήζε ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα
βαξύλεηαη κε έμνδα ζπληήξεζήο ηνπ.
Κηλεηήξαο
1. Να είλαη θηλεηήξαο βελδίλεο.
2. Να είλαη ζύγρξνλνο, λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο.
3. Ζ ηζρύο ηνπ θηλεηήξα λα είλαη επαξθήο γηα λα εμαζθαιίδεηαη κέγηζηε
ηαρύηεηα ηνπιάρηζηνλ 120 km/h.
4. Να είλαη εθνδηαζκέλν κε ζύζηεκα αθηλεηνπνίεζεο θηλεηήξα
(IMMOBILIZER).
Σξνρνί – Διαζηηθά
Σν όρεκα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 4 ηξνρνύο κε ειαζηηθά θαηλνύξηα
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξν ηεο παξάδνζεο ηνπ νρήκαηνο, θαηάιιεια γηα
πνξεία ζε άζθαιην θαη λα κελ πξνέξρνληαη από αλαγόκσζε. Να ππάξρεη
πιήξεο εθεδξηθόο ηξνρόο, κε επίζσηξν ηνπ ηδίνπ ηύπνπ, ηνπνζεηεκέλνο ζε
εππξόζηην θαη αζθαιέο ζεκείν ηνπ νρεκάηνο.
Ακάμωκα
1. Να δηαζέηεη αεξόζαθν (AIRBAG) νδεγνύ θαη ζπλνδεγνύ. Δπηπιένλ ην
θάζηζκα ηνπ νδεγνύ λα είλαη ξπζκηδόκελν θαζ’ ύςνο θαη σο πξνο ηελ θιίζε
ηεο πιάηεο.

2. Να ππάξρεη ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ (Clima ή AIRCONDITION) επαξθνύο
απόδνζεο θαη ζε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία +42νC.
3. Σν πώκα ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ λα θιεηδώλεη (κε θιεηδί αζθαιείαο),
εθόζνλ δελ αζθαιίδεη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν.
πζηήκαηα θωηηζκνύ, νξγάλωλ, νπηηθήο

- Γεληθόο εμνπιηζκόο -

Παξειθόκελα
Σν όρεκα λα είλαη εθνδηαζκέλν κε όια ηα απαηηνύκελα από ηνλ ΚΟΚ
εμαξηήκαηα, ζπζηήκαηα θσηηζκνύ θαη νπηηθήο-ερεηηθήο ζήκαλζεο, θαζώο
θαη κε θώηα νπηζζνπνξείαο, θιαο ζηάζκεπζεο, πξνβνιείο νκίριεο θαζώο
θαη κε πιήξε ζεηξά εξγαιείσλ.
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΔΗΓΟΤ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ
ΘΔΔΗ ΔΝΖΛΗΚΩΝ
ΚΗΒΩΣΗΟ
ΣΑΥΤΣΖΣΩΝ

ΜΟΝΑΓ
Α

ΠΟΟΣΖΣ
Α

ΑΠΑΗΣΖ
Ζ

ΣΜΥ

1

ΝΑΗ

7

ΝΑΗ

ΥΔΗΡΟΚΗΝΖ
ΣΟ ή
ΑΤΣΟΜΑΣΟ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

FRONT WEEL DRIVE
ΚΑΤΗΜΟ

BENZINH

A/C ή Clima

ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΚΤΒΗΚΑ

ΔΩ 1600cc

ΝΑΗ

ΠΟΡΣΔ

5

ΝΑΗ

ΑΠΔΡΗOΡΗΣΑ
ΥΗΛΗOΜΔΣΡΑ
ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ

ΝΑΗ

ΣΟΤΛΑΥΗ

ΝΑΗ

ΑΠΑΝΣ
ΖΖ
ΝΑΗ/ΌΥΗ

ΠΟΡΣ ΜΠΑΓΚΑΕ

ΣΟΝ 265ΛΣ

ΓΤΟ ΟΓΖΓΟΗ

ΝΑΗ

ΔΗΚΟΗΣΔΣΡΑΩΡΖ
ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ

ΝΑΗ

ΔΗΓΖ ΔΚΣΑΚΣΖ
ΑΝΑΓΚΖ
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΣΡΗΓΩΝΟ,
ΠΤΡΟΒΔ
ΣΖΡΑ,
ΘΖΚΖ
ΦΑΡΜΑΚΔΗ
ΟΤ

ΝΑΗ

ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
H δηελέξγεηα ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο
θαη ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/16.
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ζ ηζρύο ηεο ζύκβαζεο άξρεηε από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο 15/05/2020.
ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
1. Ζ ππεξεζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ
Ν.4412/2016.
2. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 6.000,00 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%).
3. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο είλαη ε πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) .
4. Ζ παξνύζα πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
θαη ζα παξακείλεη αλαξηεκέλε ζε απηή γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκεξνινγηαθέο
εκέξεο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ.

ΠΛΖΡΩΜΖ
Ο πξνκεζεπηήο, ζα εθδώζεη Σηκνιόγην Παξνρήο Τπεξεζηώλ γηα ην ζύλνιν
ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα έρεη εθηειεζζεί. Σν Γηεζλέο Κέληξν γηα ηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε
ζα θαηαβάιιεη ηελ αμία ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο
πξόζθιεζεο, θάζε κήλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο θαη θαηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο θαη ηελ έθδνζε από ηνλ πξνκεζεπηή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ
πιεξσκήο:


Σηκνιόγην-Γειηίν Απνζηνιήο,



Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο,



Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ζε ηζρύ

ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ
Δθόζνλ ππάξμεη απόθιηζε ηεο ζύκβαζεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, κπνξεί λα
επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ αλαδόρνπ πνηληθή ξήηξα ζύκθσλα

κε ηηο ηζρύνπζεο

δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16

ΠΑΡΑΛΑΒΖ
Σν πξνο ελνηθίαζε όρεκα ζα παξαιεθζεί από ην Γηεζλέο Κέληξν γηα ηελ
Βηώζηκε Αλάπηπμε από ηελ δηεύζπλζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. ε πεξίπησζε πνπ ν
πξνζθέξσλ έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηόο ηεο πόιεο ησλ Ησαλλίλσλ ππνρξενύηαη λα
παξαδώζεη ην αληίζηνηρν όρεκα ζηε Γνκή Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ ζην
Γξαηθνρώξη Ζγνπκελίηζαο.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ
ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΔΝΟ
7ΘΔΗΟΤ
ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΟΤ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
πλνιηθή
ΦΠΑ 24%
δαπάλε

4.838,70€

1.161,30

ύλνιν αλά
εκέξα ζε €

6.000,00

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΝΟΗΚΗΑΖ 7ΘΔΗΟΤ
ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΓΟΜΖ
ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΑΤΝΟΓΔΤΣΩΝ ΑΝΖΛΗΚΩΝ ΣΟ ΓΡΑΗΚΟΥΩΡΗ
ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ
Πξνο: Γηεζλέο Κέληξν γηα ηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε
Θέκα: Πξνζθνξά γηα ηελ ελνηθίαζε 7ΘΔΗΟΤ βελδηλνθίλεηνπ απηνθηλήηνπ γηα
ηηο αλάγθεο ηεο Γνκήο Φηινμελίαο Αζπλόδεπηωλ Αλειίθωλ ζην Γξαηθνρώξη
Ζγνπκελίηζαο
Ζκεξνκελία: …./…/2019
Ο/Ζ ππνγεγξακκέλνο/ε ……………………………..…………………………… γηα
ινγαξηαζκό
κνπ/ηεο
εηαηξίαο
……………………………………………………………………….…….…. δειώλσ
όηη έιαβα γλώζε θαη
απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο από
…./………/….2019 Πξόζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ ηνπ «Γηεζλνύο Κέληξνπ
γηα ηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε» γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ελνηθίαζεο 7ΘΔΗΟΤ
βελδηλνθίλεηνπ απηνθηλήηνπ, ζηε Γνκή Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ ζην
Γξαηθνρώξη Ζγνπκελίηζαο, όηη ην όρεκα πνπ πξνζθέξσ πιεξνί όινπο ηνπο όξνπο
θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ ΚΑΗ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ηεο
πξόζθιεζεο θαη πξνζθέξσ ηελ παξαθάησ ηηκή:
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ
ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΔΝΟ
7ΘΔΗΟΤ
ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΟΤ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

Γαπάλε ρωξίο
ΦΠΑ

ΦΠΑ

Σειηθό ύλνιν

ΔΛΑΒΑ ΓΝΩΖ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΔΗΓΗΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ Ω ΑΝΩ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΑΠΟΓΔΥΟΜΑΗ
ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΑ.
Ζ παξνύζα πξνζθνξά ηζρύεη κέρξη ηηο 15-05-2019
Δηαηξία / Δπηρείξεζε:
Ολνκαηεπώλπκν:
Τπνγξαθή

θξαγίδα

