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               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

            ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
       Ταχ.∆/νση       : Μεραρχίας 36
       Ταχ. Κώδικας  : 621 10 Σέρρες (Κωδ.NUTS:GR126) 
       Πληροφορίες   : Κ.Αγγελίδης
       Τηλέφωνο        : 2321350357 
       Fax                   : 2321350458                                                   

Εmail                :aggelidis@serres.pkm.gov.gr
                                                                                          

       
Σέρρες, 11 Νοεµβρίου 2016   

Αρ. Πρωτ. 430941/4989 

                                                                                                                                                                               
                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΩΣ 1400 cc, ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
14.516,13 � (ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) ή 18.000,00 � 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%). (CPV:34110000-1)

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης�Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010). 

2. Το Π.∆.133/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010). 
3. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων,Προµηθειών και
Υπηρεσιών». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2503/1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτ/ση & άλλες δ/ξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α/30-5-1997). 

5. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-6-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) ! δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

6. Το Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων

κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005 
(ΦΕΚ 279/τ.Α/10-11-2005). 

7. Το N.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων � Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) � Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και
άλλες διατάξεις». 

8. Την αριθµ. Π1/2380/12 ΚΥΑ «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» (ΦΕΚ 3400/τ.Β/20-12-2012). 

 9. Το άρθρο 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α/19-3-2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για
την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις». 
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10. Την αριθµ.οικ.461114(9980)/18-11-2014 απόφαση περί Μεταβίβασης συγκεκριµένων
αρµοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα και τους
Προϊστάµενους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3129/τ.Β/21-11-2014), όπως τροποποιήθηκε µε την αρίθµ. 
267264(5189)/24-6-2016 απόφαση (ΦΕΚ 1966/τ.Β/30-6-2016). 

11. Την ΥΑ 6400/2060/14-6-1984 (ΦΕΚ 387Β) «∆ιαδικασία αγοράς,διάθεσης, θέσης και άρσης
κυκλοφορίας αυτοκινήτων και δικύκλων των υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν.∆/τος 2396/53». 

12. Το µε αρ.πρωτ. 2196/20936/24-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Κρατικών Αυτοκινήτων & 
Επικοινωνιών του Υπ. ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε θέµα
«Αποσύρσεις υπηρεσιακών οχηµάτων & Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων». 

13.  Η ΚΥΑ 129/2534/10 (ΦΕΚ 108Β) «Καθορισµός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισµού
Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθµίσεις σχετικές µε τα κρατικά αυτοκίνητα». 

14. Το αρ.πρωτ. 6835/19-4-2016 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Ν.Σερρών της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, περί έγκρισης ενός επιβατικού οχήµατος από το
ελεύθερο εµπόριο, από τη Π.Ε. Σερρών. 

15. Το µε αρ.πρωτ. 172011/1922/21-4-2016 πρωτογενές αίτηµα (Α∆ΑΜ: 16REQ004260491) της
∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, περί προµήθειας ενός επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες
υπηρεσιακών µετακινήσεων των υπαλλήλων Π.Ε. Σερρών. 

 16. Την αρ.πρωτ. 229825/2599/30-5-2016 (Α∆ΑΜ: 16PROC004485109) διακήρυξη πρόχειρου
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη τιµή για την ανάθεση του έργου: «Προµήθεια
ενός (1) καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου έως 1400 cc, για υπηρεσιακές ανάγκες µετακίνησης των
υπαλλήλων της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.000,00 � (συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ)». 

 17. Την αρ.πρωτ.289060/3273/8-7-2016(Α∆ΑΜ: 16PROC004739857) διακήρυξη πρόχειρου
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη τιµή για την ανάθεση του έργου: «Προµήθεια
ενός (1) καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου έως 1400 cc, για υπηρεσιακές ανάγκες µετακίνησης των
υπαλλήλων της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.000,00 � (συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ)». 

 18. Το µε αρ.πρωτ.15072/22-8-2016 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Σερρών, 
περί επανακαθορισµού τεχνικών προδιαγραφών υπηρεσιακού επιβατικού αυτοκινήτου έως 1400 cc.  

  19. Την αριθµ. 1678/36/13-9-2016 (Α∆Α:ΩΘΗ67ΛΛ-0Ν7) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
   της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού Προµήθειας ενός (1) καινούργιου
επιβατικού αυτοκινήτου έως 1400 cc, για υπηρεσιακές ανάγκες µετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. 
Σερρών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.000,00 � (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)  και των όρων της
διακήρυξης. 

  20. Την αριθµ 222440/2526/25-5-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τµήµατος Λογιστικής

∆ιαχείρισης (Α∆Α: 7Γ1Π7ΛΛ-9Ο8, Α∆ΑΜ: 16REQ004471770), που καταχωρήθηκε µε α/α 295/26-5-
2016 στο Βιβλίο Εγκρίσεων της Υ∆Ε Ν.Σερρών.  

  21. Την αρ.πρωτ.388629/4452/26-9-2016 (Α∆ΑΜ: 16PROC005139367) διακήρυξη συνοπτικού
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη τιµή για την ανάθεση του έργου: «Προµήθεια
ενός (1) καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου έως 1400 cc, για υπηρεσιακές ανάγκες µετακίνησης των
υπαλλήλων της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.000,00 � (συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ)». 

   22. Την αριθµ. 1979/43/8-11-2016 (Α∆Α:6Γ157ΛΛ-Υ9Χ) απόφαση της Οικονοµικής    
   Επιτροπής της Π.Κ.Μ., περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης του άρθρου  
   32 του Ν.4412/2016, για την προµήθεια ενός (1) καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου έως 1400 cc,  
   για υπηρεσιακές ανάγκες µετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισθείσας  
   δαπάνης 18.000,00 � (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 
   23. Τις ανάγκες υπηρεσιακών µετακινήσεων των υπαλλήλων Π.Ε. Σερρών. 

         ανακοινώνει ότι πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΩΣ 1400 cc, ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.ΣΕΡΡΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
18.000,00 � (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) (CPV:34110000-1), µε κριτήριο κατακύρωσης την
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πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει ποιοτικών κριτηρίων, κατόπιν  

πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόµενους, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης

αρ.πρωτ.388629/4452/26-9-2016 (Α∆ΑΜ: 16PROC005139367), όπως αυτές αποτυπώνονται στον

παρακάτω πίνακα:

     

α/α Τεχνική προδιαγραφή
Συµφωνία µε
την
προδιαγραφή

1 
Πενταθέσιο αµάξωµα δύο ή τριών όγκων µε το τιµόνι στην αριστερή
πλευρά

2 
µήκος τουλάχιστον 4,20 µέτρα , πλάτος τουλάχιστον 1,75 µέτρα,  
ύψος τουλάχιστον 1,45 µέτρα

3 ύπαρξη τουλάχιστον τεσσάρων θυρών

4 κυβισµός κινητήρα έως 1400cc 

5 καύσιµο αµόλυβδη βενζίνη ή diesel 

6 εκποµπές ρύπων έως 150 gr/km 

7 κατηγορία εκποµπών ρύπων (emission class) euro 6 

8 ιπποδύναµη τουλάχιστον 85 Ηρ

9 κατανάλωση καυσίµου έως 6,5 1/100km (µικτός κύκλος) 

10 κίνηση εµπρός µε κιβώτιο ταχυτήτων 6 θέσεων + 1 όπισθεν

11 
δυνατότητα επιτάχυνσης 0-100 χλµ/ώρα σε λιγότερο από 14
δευτερόλεπτα (τιµή κατασκευαστή) 

12 µέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 170 χλµ/ώρα (τιµή κατασκευαστή) 

13 ύπαρξη ηλεκτρονικού έλεγχου ευστάθειας (ESP) 

14 
ύπαρξη συστήµατος αντιµπλοκαρίσµατος Τροχών (ABS) µε
ηλεκτρονική κατανοµή πέδησης ( EBD) 

15 ηλεκτροµηχανική ή υδραυλική υποβοήθηση τιµονιού

16 ύπαρξη ζωνών ασφαλείας µε προεντατήρες (εµπρός) 

17 αξιολόγηση Crash Test Euro Ncap 5 αστέρων

18 ύπαρξη τουλάχιστον 4 αερόσακων (οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί) 

19 πολυρυθµιζόµενο κάθισµα οδηγού-συνοδηγού

20 κλιµατισµός

21 immobilizer 

22 προσκέφαλα καθισµάτων ρυθµιζόµενα καθ� ύψος

23 ηλεκτρικά παράθυρα εµπρός-πίσω

24 κεντρικό κλείδωµα θυρών µε τηλεχειρισµό

25 ηχοσύστηµα αποτελούµενο από Cd-player, MP3 και θύρα usb 

26 αισθητήρες παρκαρίσµατος πίσω

27 τιµόνι ρυθµιζόµενο σε ύψος και απόσταση

28 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 της ΚΥΑ 129/2534/20-
1-2010 (ΦΕΚ 108/Β/4-2-2010) η παροχή των διακριτικών
γνωρισµάτων που υποχρεούνται να φέρουν τα υπηρεσιακά
αυτοκίνητα, ήτοι:  
α) λωρίδα κίτρινου χρώµατος, πλάτους 10 εκατοστών του µέτρου στη
µέση περίπου του αµαξώµατος, παράλληλα προς το έδαφος  
β) ένδειξη και στις δύο πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου ολόκληρου
του τίτλου της υπηρεσίας στην οποία ανήκει
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          Σηµειώνεται ότι θα πρέπει να τηρούνται όλες τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές όπως          
αποτυπώνονται στον παραπάνω πίνακα. Επιπλέον θα υπάρχουν και κριτήρια και συντελεστές
αξιολόγησης σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

       
  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω προµήθειας ανέρχεται στο πόσο των 18.000,00 �,
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1731.α.01, ΕΦ 721 
του προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών. 

                                                     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 τρεις
επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή: 

1) «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για
κάποιο από τα παραπτώµατα (όπως, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 
τροµοκρατικά εγκλήµατα, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική
εργασία), που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-
2016). Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα που
είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. 
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1 Eκποµπές ρύπων < 150 gr/km 20% 
2 Ιπποδύναµη >85 Ηρ 10% 

3 
Κατανάλωση καυσίµου < 6,5 λ.ανά 100km (µικτός
κύκλος) 

15% 

4 Καύσιµο αντί βενζίνης, diesel 15% 

5 
Αντί αισθητήρων παρκαρίσµατος, κάµερα
οπισθοπορείας και/ή GPS 

  5% 

6 
   Επιπλέον των φώτων θέσης, διασταύρωσης και
πορείας,  φώτα οµίχλης

  5% 

7 Μεταλλικό χρώµα 10% 
8 Εγγύηση καλής λειτουργίας (> από 2 έτη ) 12% 

9 Αριθµός service µε δωρεάν εργασίες συντήρησης    4% 
10 Χρόνος παράδοσης οχήµατος < των 60 ηµερών   4% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 
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         β) Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης                   
πτώχευσης ή πτωχευτικού συµβιβασµού.(Άρθρο 73 παραγρ. 4 περ. β) του παραπάνω νόµου).   

γ) Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου. (Άρθρο 75 παράγραφος 2 του παραπάνω νόµου).   

         δ) Ασφαλιστική ενηµερότητα. (Άρθρο 73 παράγραφος 2 του παραπάνω νόµου).   

         ε) Φορολογική ενηµερότητα. (Άρθρο 73 παράγραφος 2 του παραπάνω νόµου).  

         Εναλλακτικά οι υποψήφιοι ανάδοχοι µπορούν να υποβάλλουν ενηµερωµένη Υπεύθυνη
∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/8-8-2016), για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του
παραπάνω νόµου. 

        Σ� αυτή την περίπτωση, τα παραπάνω α) έως ε)  αποδεικτικά µέσα υποβάλλονται το
αργότερο εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής
προσφορών.   

     2) «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», στον οποίο θα εµπεριέχεται ο πίνακας τεχνικών    
     προδιαγραφών του συνηµµένου Παραρτήµατος Ι, όπου θα φαίνεται η συµφωνία µε τις τεχνικές  
     απαιτήσεις. Τα εγχειρίδια (prospectus) που τυχόν θα συνοδεύουν την προσφορά, µπορούν να  
     υποβάλλονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

     3) «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής    
     Προσφοράς του Αναδόχου, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς. 

Ο συµµετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι µε την κατάθεση της προσφοράς του
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

                                                            ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

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

                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το κριτήριο αξιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς είναι η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη, βάσει ποιοτικών κριτηρίων. 

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

                                                        ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με το άνοιγµα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί, στην συνέχεια θα ανοιχθεί ο φάκελος
«Τεχνικές Προδιαγραφές», ο οποίος θα αξιολογηθεί. Οι προσφορές για είδη τα οποία δεν πληρούν
τις τεχνικές προδιαγραφές, θα απορρίπτονται ως προς αυτά τα είδη. Κάθε Τεχνική προσφορά που
θα απορρίπτεται θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως. 
Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές θα συνεχίσουν µε το άνοιγµα των «Οικονοµικών προσφορών». 
Κατά το άνοιγµα των Οικονοµικών προσφορών θα καταγραφούν οι οικονοµικές προσφορές. 
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       Η τελική επιλογή του προµηθευτή θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα
(συµφερότερη) βάσει κριτηρίων, προσφορά. Ο όρος «πλέον συµφέρουσα βάσει κριτηρίων, 
προσφορά» δεν αναφέρεται στην προσφορά µε το µικρότερο συνολικό κόστος, αλλά στην
προσφορά µε την καλύτερη σχέση ποιότητας προσφεροµένων ειδών σε σχέση µε την
προσφερόµενη τιµή. 

       Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συµφερότερης προσφοράς θα γίνει
µε βάση τον ακόλουθο τύπο:
Λ = Συγκριτική τιµή / Σταθµισµένη Βαθµολογία

                Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το      
      µικρότερο λόγο (Λ) της Τιµής της προσφοράς προς τη Σταθµισµένη Βαθµολογία της.  

Όλα τα επί µέρους στοιχεία βαθµολογούνται µε βάση τους 100 βαθµούς. 
Η βαθµολογία των επιµέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις

που καλύπτονται ακριβώς οι απαράβατοι όροι που αξιολογούνται.. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται
έως 120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου είναι το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή

βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία κάθε προσφοράς είναι
το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών του συνόλου των στοιχείων. 
Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. 
Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής λαµβάνεται υπόψη η τιµή της προσφοράς, την οποία

ορίζει ο προσφέρων στην οικονοµική του προσφορά.  
Για την οικονοµική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς

ΦΠΑ. 
Προσφορές που έχουν ίσα Λ θεωρούνται ισοδύναµες. Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναµες

Προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής βαθµολογίας. 

                                                           ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να στέλνονται ταχυδροµικώς στα
γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών, Μεραρχίας 36, 2ος όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 
2321350357, µέχρι και την Τετάρτη 16 Νοεµβρίου 2016 στις 2:30 µ.µ. Προσφορές που θα
κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. 
Σερρών την Πέµπτη 17 Νοεµβρίου 2016 και ώρα 08:30 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής
Αξιολόγησης Προσφορών. 

      
                                       ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ     ΤΗΣ    ΣΥΜΒΑΣΗΣ

     Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της έως  31-12-2016 και η παράδοση του
οχήµατος θα γίνει µετά από τηλεφωνική συνεννόηση µε την υπηρεσία, στην έδρα της
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (ΝUTS: GR126) πριν τη λήξη ισχύος της σύµβασης. 

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

                                                                                              Ο Αντιπεριφερειάρχης
                                                                                                         Π.Ε. Σερρών
                                                                                                        
  
                                                                                                 Ιωάννης  Μωϋσιάδης

Συνηµµένα: 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Πίνακας συµφωνίας µε τεχνικές προδιαγραφές) 
                     2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς) 
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                                                   Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ι

                                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

                                                         

α/α Τεχνική προδιαγραφή
Συµφωνία µε
την
προδιαγραφή

1 
Πενταθέσιο αµάξωµα δύο ή τριών όγκων µε το τιµόνι στην αριστερή
πλευρά

2 
µήκος τουλάχιστον 4,20 µέτρα , πλάτος τουλάχιστον 1,75 µέτρα,  
ύψος τουλάχιστον 1,45 µέτρα

3 ύπαρξη τουλάχιστον τεσσάρων θυρών

4 κυβισµός κινητήρα έως 1400cc 

5 καύσιµο αµόλυβδη βενζίνη ή diesel 

6 εκποµπές ρύπων έως 150 gr/km 

7 κατηγορία εκποµπών ρύπων (emission class) euro 6 

8 ιπποδύναµη τουλάχιστον 85 Ηρ

9 κατανάλωση καυσίµου έως 6,5 1/100km (µικτός κύκλος) 

10 κίνηση εµπρός µε κιβώτιο ταχυτήτων 6 θέσεων + 1 όπισθεν

11 
δυνατότητα επιτάχυνσης 0-100 χλµ/ώρα σε λιγότερο από 14
δευτερόλεπτα (τιµή κατασκευαστή) 

12 µέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 170 χλµ/ώρα (τιµή κατασκευαστή) 

13 ύπαρξη ηλεκτρονικού έλεγχου ευστάθειας (ESP) 

14 
ύπαρξη συστήµατος αντιµπλοκαρίσµατος Τροχών (ABS) µε
ηλεκτρονική κατανοµή πέδησης ( EBD) 

15 ηλεκτροµηχανική ή υδραυλική υποβοήθηση τιµονιού

16 ύπαρξη ζωνών ασφαλείας µε προεντατήρες (εµπρός) 

17 αξιολόγηση Crash Test Euro Ncap 5 αστέρων

18 ύπαρξη τουλάχιστον 4 αερόσακων (οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί) 

19 πολυρυθµιζόµενο κάθισµα οδηγού-συνοδηγού

20 κλιµατισµός

21 immobilizer 

22 προσκέφαλα καθισµάτων ρυθµιζόµενα καθ� ύψος

23 ηλεκτρικά παράθυρα εµπρός-πίσω

24 κεντρικό κλείδωµα θυρών µε τηλεχειρισµό

25 ηχοσύστηµα αποτελούµενο από Cd-player, MP3 και θύρα usb 

26 αισθητήρες παρκαρίσµατος πίσω

27 τιµόνι ρυθµιζόµενο σε ύψος και απόσταση

28 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 της ΚΥΑ 129/2534/20-
1-2010 (ΦΕΚ 108/Β/4-2-2010) η παροχή των διακριτικών
γνωρισµάτων που υποχρεούνται να φέρουν τα υπηρεσιακά
αυτοκίνητα, ήτοι:  
α) λωρίδα κίτρινου χρώµατος, πλάτους 10 εκατοστών του µέτρου στη
µέση περίπου του αµαξώµατος, παράλληλα προς το έδαφος  
β) ένδειξη και στις δύο πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου ολόκληρου
του τίτλου της υπηρεσίας στην οποία ανήκει
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                                                         Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   ΙΙ
                        

                                  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
(ΜΑΡΚΑ-
ΤΥΠΟΣ-
ΜΟΝΤΕΛΟ) 

ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ
(ΒΕΝΖΙΝΗ Ή
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) 

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ  
ΣΕ ΕΥΡΩ  
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)* 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ (ΜΕ
ΦΠΑ) * 

    

     

     

                                                                                                             Ο προσφέρων

* Τα ποσά πρέπει να αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως
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