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2η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

για ηην με απεςθείαρ ανάθεζη ππομήθεια επιβαηικού οσήμαηορ 

(Σου άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) 

Λόγω τησ μη επαρκείασ κατατεθειμζνων προςφορϊν για την από 8/4/2020 πρόςκληςησ ενδιαφζροντοσ 

του Φορζα, η Εηαιπεία Πποαγωγήρ Ψςσικήρ Υγείαρ Ηπείπος καλεί εκ νέος όλοςρ ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ να 

καηαθέζοςν πποζθοπά για ηην ππομήθεια ςπηπεζιακού οσήμαηορ ηύπος ΙΧ  (CPV  34110000-1  Επιβαηικά 

αςηοκίνηηα) πος αθοπά ηο Υποέπγο «Ππομήθεια Υπηπεζιακού Οσήμαηορ για ηην ςπηπεζία ηηρ 

Ολοκληπωμένηρ Κοινοηικήρ Θεπαπείαρ και καη'οίκον νοζηλείαρ» ηηρ Ππάξηρ «Ανάπηςξη Υπηπεζίαρ 

Ολοκληπωμένηρ Κοινοηικήρ Θεπαπείαρ και καη’ οίκον νοζηλείαρ αζθενών από ηην Κινηηή Μονάδα 

Ψςσικήρ Υγείαρ Ιωαννίνων-Θεζππωηίαρ»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041881, ηος οποίος η καθαπή αξία να 

μην ξεπεπνάει ηιρ 20.000,00 εςπώ,  με κπιηήπιο ενδιαθέπονηορ ηη σαμηλόηεπη ηιμή πποζθοπάρ. 

Η παροφςα δαπάνη θα πραγματοποιηθεί ωσ Δημόςια Σφμβαςη προμηθειϊν με τη διαδικαςία τησ 

απευθείασ ανάθεςησ (άρθρο 118 Ν.4412/2016) και θα χρηματοδοτηθεί, βάςει επιχορήγηςησ από το 

Ρεριφερειακό Ταμείο Ηπείρου, ςτα πλαίςια υλοποίηςησ του Ζργου (Δημοςίων Επενδφςεων) με κωδικό 

2019ΕΡ01810046 και τίτλο «Επιχορήγηςη του Ν.Ρ. ¨ ΕΤΑΙΙΑ ΡΟΑΓΩΓΗΣ Ψ.Υ. ΗΡΕΙΟΥ ¨  για την 

¨Ανάπτυξη υπηρεςίασ ολοκληρωμζνησ κοινοτικήσ θεραπείασ και υπηρεςιϊν κατ’ οίκον νοςηλείασ από την 

κινητή μονάδα ψυχικήσ υγείασ Ιωαννίνων –Θεςπρωτίασ»  

Η δαπάνη υπόκεινται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ κρατήςεισ των δημοςίων ςυμβάςεων, οι οποίεσ ζχουν ωσ εξήσ: 
- 0,07% υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τησ ΕΑΑΔΗΤ, ςφμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011, 
ωσιςχφει, επί τησ αξίασ κάθε πληρωμήσ προ φόρων και κρατήςεων. Επί τησ εν λόγω κράτηςησ επιβάλλεται 
χαρτόςημο 3% και κράτηςη υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςήμου. 
- 0,06 % υπζρ τησ οικονομικήσ αυτοτζλειασ τησ ΑΕΠΠ, ςφμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016, ωσ 
ιςχφει, επί τησ αξίασ κάθε πληρωμήσ προ φόρων και κρατήςεων. Επί τησ εν λόγω κράτηςησ επιβάλλεται χαρτόςημο 
3% και κράτηςη υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςήμου. 
- Κάθε άλλη εν ιςχφ κράτηςη κατά την πληρωμή των τιμολογίων. 
Επίςησ, θα παρακρατείται φόροσ ειςοδήματοσ 4% για την προμήθεια υλικϊν, ςφμφωνα με το άρθρο 64 του 
Ν.4172/2013, ωσ ιςχφει. 
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Πτι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ που πρζπει να πληροί το επιβατικό όχημα είναι οι εξήσ :   

Θζςεισ : πζντε (5) το ελάχιςτο 

Κίνηςη : Τετρακίνητο (4Χ4) 

Ρόρτεσ : Ρζντε (5) το ελάχιςτο 

Κπποι : ≥ 110 hp 

Καφςιμο : Ρετρζλαιο 

Μεικτή Κατανάλωςη : ≤7 l/100 km 

Χρϊμα : Αδιάφορο 

Εγγφηςη : ≥ 3 ζτη 

 

Παρακαλοφνται οι υποψήφιοι ανάδοχοί να αποςτείλουν φάκελο με προςφορά ςτο πρωτόκολλο του 

Φορζα ςτην οδό Θ.Παςχίδη 54, Ιωάννινα, μεταξφ 08:30 και 11:00 πμ μζχρι την Πζμπτη 30/4/2020, ο 

οποίοσ θα φζρει την ΕΠΩΝΤΜΙΑ και τα ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (διεφθυνςη, αριθμόσ τηλεφϊνου, φαξ, 

ηλεκτρονική διεφθυνςη) τουσ και θα αναγράφει : 

«Προςφορά για την Προμήθεια Τπηρεςιακοφ Οχήματοσ για την υπηρεςία τησ Ολοκληρωμζνησ 

Κοινοτικήσ Θεραπείασ και κατ' οίκον νοςηλείασ, MIS 5041881» 

 

Ο Φάκελόσ να περιζχει κατ’ ελάχιςτο : 

1. Την αίτηςη του υποψηφίου για ςυμμετοχή ςτην πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ 

2. Τεχνική Ρεριγραφή του προτεινόμενου οχήματοσ ςτην οποία να φαίνεται με ςαφήνεια ότι πληροί τισ 

απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αλλά και όποιεσ επιπλζον διαθζτει.  

3. Οικονομική προςφορά ςτην οποία, αναλυτικά, θα περιγράφεται το κόςτοσ τησ προμηθείασ ωσ εξήσ : 

Α/Α ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΚΑΘΑΗ 

ΑΞΙΑ ΦΡΑ 

ΕΙΔΙΚΟ 

ΤΕΛΟΣ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣ

ΗΣ 

ΕΞΟΔΑ 

ΡΙΝΑΚΙΔΩΝ 

ΛΟΙΡΑ ΕΞΟΔΑ 

(ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ,  

ΚΛΡ) 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΓΟΑΣ 

                

                

 


