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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και την τοποθέτηση
ενός ηλεκτρικού περιοριστή ταχύτητας (κόφτη), για το με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 4554 της
Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισθείσας αξίας 1.798,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για την προμήθεια, και 186,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για την εργασία τοποθέτησης, σε βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2020. CPV: 38571000-8,
Κωδ. NUTS:EL526

 Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια ενός
ηλεκτρικού περιοριστή ταχύτητας (κόφτη), για το με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 4554 της
Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.984,00 €
(προμήθεια και τοποθέτηση συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
και έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
2) Τον Οργανισμό Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. (Π.Δ.133/2010 ΦΕΚ 226/Α/27-
12-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3) Τον Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας… » (ΦΕΚ 143/Α).
4) Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ
147/Α) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, αρ. 118 «Απευθείας ανάθεση»,
5) την με αρ. 570607(7712)/12-9-2019 (ΦΕΚ 3475/Β/16-9-2019) απόφαση
Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και
άλλων πράξεων « ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,
6) Το αρ.πρωτ. 823086(4290)/31-12-2019 (ΑΔΑΜ:19REQ006123747) Πρωτογενές
Αίτημα της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων,
7) Την αρ.77/2020 (ΑΔΑ: 6ΝΟΗ7ΛΛ-ΘΙ1) / 21-01-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί έγκρισης της δαπάνης
8) Τις με αρ. πρωτ. 69696(542)/31-01-2020 (ΑΔΑ:ΩΦΜΦ7ΛΛ-ΧΒΓ,
ΑΔΑΜ:20REQ006225729) και 69697(543)/31-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ79Λ7ΛΛ-ΖΘΒ, ΑΔΑΜ:
20REQ006225729) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, που καταχωρήθηκαν με α/α 953
και α/α 954 αντίστοιχα στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΠΚΜ.

Σέρρες, 14 Φεβρουαρίου 2020
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ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν
ανοιχτής πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόμενους, για την προμήθεια ενός ηλεκτρικού
περιοριστή ταχύτητας (κόφτη), για το με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 4554 της Υποδ/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο συνολικο πόσο των
1.984,00 €,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.( 24%), και αναλύεται ως εξής:
 1.798,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για την προμήθεια ηλεκτρικού

περιοριστή ταχύτητας που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ε.Φ. 721 και Κ.Α.Ε.
1729.α.01, του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών, οικ. έτους 2020 και υπάρχει
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 69696(542)/31-01-2020
(ΑΔΑ:ΩΦΜΦ7ΛΛ-ΧΒΓ, ΑΔΑΜ:20REQ006225729), που καταχωρήθηκε με α/α 953
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΠΚΜ.

 186,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για την τοποθέτηση ηλεκτρικού
περιοριστή ταχύτητας που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ε.Φ. 721 και Κ.Α.Ε.
0899.α.01, του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών, οικ. έτους 2020 και υπάρχει
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 69697(543)/31-01-2020 (ΑΔΑ:
Ψ79Λ7ΛΛ-ΖΘΒ, ΑΔΑΜ: 20REQ006225729), που καταχωρήθηκε με α/α 954 στο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΠΚΜ.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και υποχρεωτικά στην
Ελληνική γλώσσα.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει την
οικονομική προσφορά.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία, θεωρείται ότι με την κατάθεση των
προσφορών τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
παρούσας πρόσκλησης.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120)
ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.

Η οικονομική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την συνολική προϋπολογισθείσα
δαπάνη, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μετά την κατάθεση των προσφορών και όπως ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση σε
συγκεκριμένη ώρα η υπηρεσία θα προβεί σε άνοιγμα των υποβαλλόμενων φακέλων
προσφοράς

Κατά το άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών θα καταγραφούν οι οικονομικές
προσφορές.
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Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων ο οποίος προσφέρει την
χαμηλότερη τιμή.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο
γραφείο 18 1ος όροφος, Τέρμα Ομονοίας Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213 55146 μέχρι
και τις 20-02-2020, ημέρα Πέμπτη στις 12:00 μ.μ.

Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν δημόσια στα γραφεία της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Σερρών τις 20-02-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 π.μ..

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών www.pkm.gov.gr

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μετά την ανάδειξη της καλύτερης προσφοράς θα ακολουθήσει η απόφαση
έγκρισης ανάθεσης της εν λόγω προμήθειας και κατόπιν θα γίνει τηλεφωνική ή
έγγραφη παραγγελία και η παράδοση του ηλεκτρονικού κόφτη τοποθετημένου επί του
οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4554 η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι
τις 27-02-2020 παρουσία της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.

    Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

           Παναγιώτης Σπυρόπουλος
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