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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ̟ροµήθεια και µεταφορά
στηθαίων ασφαλείας (δύο τύ̟ων), ̟ρου̟ολογισµού 3.500,00€ συµ̟εριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 24%

Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας έχοντας υ̟όψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε, συµ̟ληρώθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και ε̟ο̟τείας (ενσωµάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δηµόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την το̟ική ανά̟τυξη, την
αυτοδιοίκηση και την α̟οκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016( ΦΕΚ 147/2016 Α΄) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών (̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).»
5. Το Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α’) Τρο̟ο̟οίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016.
6. Τις διατάξεις του Π.∆.80/05-08-2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υ̟οχρεώσεων α̟ό τους
διατάκτες».
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 147/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»,ό̟ως
τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.
13. Τις υ̟ηρεσιακές ανάγκες.
ΚΑΛΕΙ
Όλους τους ενδιαφερόµενους ̟ου ε̟ιθυµούν και δραστηριο̟οιούνται στο αντικείµενο της
̟αρούσης, να υ̟οβάλλουν έγγραφες σφραγισµένες ̟ροσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
Ο ̟ροϋ̟ολογισµός ανέρχεται στο ̟οσό των 3.500,00€, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
και κριτήριο κατακύρωσης είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά
µόνο βάσει τιµής.
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Α. Αντικείµενο της ̟ρόσκλησης
Αντικείµενο της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, µε την διαδικασία της α̟ευθείας ανάθεσης, οι τεχνικές
̟ροδιαγραφές ̟εριγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.
Στον ̟αρακάτω ̟ίνακα αναγράφονται αναλυτικά τα αιτούµενα είδη και οι ̟οσότητες:
Α/
ΕΙ∆ΟΣ
Μονάδα
Ποσ/τητ
Α
Μέτρησης α
1
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας
90,74
Μέτρα
συγκράτησης Ν2, λειτουργικού
µήκους
̟λάτους W5 µε έµ̟ηξη
2
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας
40,00
συγκράτησης Η1, λειτουργικού
Μέτρα
̟λάτους W4, κατηγορίας
µήκους
σφοδρότητας ̟ρόσκρουσης Α
(Τεχνικών Έργων)
Η υ̟οβολή ̟ροσφοράς α̟οτελεί τεκµήριο ότι ο ̟ροσφέρων έχει λάβει ̟λήρη γνώση και
α̟οδέχεται τους όρους καθώς και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης.
Β. Κατάρτιση και υ̟οβολή ̟ροσφορών
Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται ή α̟οστέλλονται µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο α̟ό τους
υ̟οψηφίους Αναδόχους, σε σφραγισµένο φάκελο, στον ο̟οίο το̟οθετούνται:
1. Έγγραφη οικονοµική ̟ροσφορά σύµφωνα µε το υ̟όδειγµα της υ̟ηρεσίας. Οι τιµές των
̟ροσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ.
2. Πιστο̟οιητικό εγγραφής στο οικείο ε̟ιµελητήριο, σε ισχύ, στο ο̟οίο θα αναφέρεται το
ειδικό ε̟άγγελµα.
3. Υ̟εύθυνη δήλωση στην ο̟οία θα δηλώνεται ότι:
● ∆εν τελούν σε ̟τώχευση ή σε διαδικασία ̟τώχευσης ή ̟τωχευτικού συµβιβασµού.
● ∆εν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικά µε την άσκηση της ε̟αγγελµατικής τους
δραστηριότητας

ΑΔΑ: 73ΚΔ7ΛΕ-Ξ4Ω
● Μέχρι και την ηµέρα υ̟οβολής της ̟ροσφοράς είναι φορολογικά και ασφαλιστικά
ενήµεροι ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις τους.
● ∆εν συντρέχουν οι λόγοι α̟οκλεισµού του οικονοµικού φορέα α̟ό την συµµετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύµβασης των ̟αραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
(147 Α’)
●∆εν έχουν τιµωρηθεί µε α̟οκλεισµό α̟ό διαγωνισµούς ̟ροµηθειών ή υ̟ηρεσιών του
δηµόσιου τοµέα
● Ότι έλαβαν γνώση των όρων της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης και τους α̟οδέχονται ̟λήρως
και ανε̟ιφυλάκτως

Στο φάκελο κάθε ̟ροσφοράς ̟ρέ̟ει να αναγράφονται ευκρινώς:
Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα
β) Ο ̟λήρης τίτλος της αρµόδιας Υ̟ηρεσίας (Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, ∆ιεύθυνση
∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών.
γ) ο αριθµός ̟ρωτοκόλλου της Πρόσκλησης
δ) τα στοιχεία του α̟οστολέα (ε̟ωνυµία και διεύθυνση του υ̟οψηφίου Αναδόχου, οδός,
αριθµός, ̟όλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, e-mail)
Περι̟τώσεις ̟ροσφορών ̟ου ̟αρουσιάζουν ε̟ιφυλάξεις ή α̟οκλίσεις α̟ό ο̟οιοδή̟οτε
όρο της ̟αρούσας α̟ορρί̟τονται. Αν υ̟άρχει στην ̟ροσφορά ο̟οιαδή̟οτε διόρθωση,
αυτή ̟ρέ̟ει να είναι καθαρογραµµένη και υ̟ογεγραµµένη α̟ό τον υ̟οψήφιο ή το
νόµιµο εκ̟ρόσω̟ό του. Για την σύγκριση των ̟ροσφορών θα λαµβάνεται υ̟όψη η τιµή
χωρίς Φ.Π.Α. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου κατατεθούν ̟ροσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή, αυτές
θεωρούνται ισότιµες και η αναθέτουσα αρχή θα ε̟ιλέξει τον ανάδοχο µε κλήρωση.
Γ) Τό̟ος και χρόνος ̟αράδοσης
Ο χρόνος ̟αράδοσης των το̟οθετηµένων στηθαίων ασφαλείας ορίζεται σε δέκα (10)
εργάσιµες ηµέρες α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης. Η µεταφορά-̟αράδοση θα γίνει µετά
α̟ό σχετική συνεννόηση µε την ∆/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λευκάδας.
∆) Υ̟οχρεώσεις ̟ροµηθευτή
Ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ̟οιότητας
̟ροµήθεια ̟ροσκοµίζοντας ̟ιστο̟οιητικά ̟οιότητας και τεχνικά χαρακτηριστικά των
στηθαίων
Στο κόστος ̟ροµήθειας ̟εριλαµβάνονται όλα τα ̟αρά̟λευρα έξοδα µεταφοράς, αµοιβής
̟ροσω̟ικού, ̟ου κρίνονται κάθε φορά α̟αραίτητα.
Ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται ε̟ίσης ̟ριν την α̟όφαση ανάθεσης να ̟ροσκοµίσει στο
Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε. Λευκάδας,τα ̟αρακάτω:
α) Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν έχει εκδοθεί εις
βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική α̟όφαση για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα ̟ου
αναφέρονται στο άρθρο 73 ̟αρ. 1 του Ν. 4412/2016 (σε ̟ερί̟τωση Ο.Ε., Ε.Ε. και ΕΠ.Ε. το
α̟όσ̟ασµα αφορά στους διαχειριστές) σε ̟ερί̟τωση Α.Ε. το ̟οινικό µητρώο αφορά στο
∆ιευθύνοντα σύµβουλο και σε όλα τα µέλη του ∆Σ της Α.Ε.
β) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα .
Ε) Κρατήσεις –Πληρωµή
Η ̟ληρωµή θα γίνει µετά την οριστική ̟αραλαβή των ειδών /̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών.
Τα δικαιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται είναι τα ̟αρακάτω:
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1. Πρωτόκολλο ̟αράδοσης –̟αραλαβής το ο̟οίο συντάσσεται α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή
ό̟ως αυτή συγκροτείται µε α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων.
2. Τιµολόγιο του Αναδόχου
3. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα
4. Ο̟οιοδή̟οτε άλλο δικαιολογητικό µ̟ορεί να ζητηθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία
Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις ε̟ί της καθαρής συµβατικής αξίας.
Η δα̟άνη θα βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό οικονοµικού έτους 2017 της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων -Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας Ε.Φ. 02071 και ΚΑΕ 977102017002001.
Η ̟αρούσα Πρόσκληση δηµοσιεύεται στο ∆ιαδίκτυο: στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων Συµβάσεων στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr και στο ̟ρόγραµµα
∆ΙΑΥΓΕΙΑ https://diangeia.gov.gr, καθώς και στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων www.pin.gov.gr και της ΠΕ Λευκάδας www.lefkada.gr.
Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να α̟ευθύνονται στο
Τµήµα Προµηθειών όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλ. 2645360722 ).

O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προµήθεια και µεταφορά Συστηµάτων Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1317. Η ̟ροµήθεια αφορά Στηθαία Ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού
̟λάτους W5 ̟ου το̟οθετούνται µε έµ̟ηξη και Στηθαία Ασφαλείας ικανότητας
συγκράτησης Η1, λειτουργικού ̟λάτους W4 (τεχνικών έργων), στηριζόµενα ανά 2,00m ε̟ί
χαλύβδινων ορθοστατών, µε το αντίστοιχα ανακλαστικά σε κάθε στηθαίο, σύµφωνα µε την
ΟΜΟΕ-ΣΑΟ µελέτη.
Στη ̟ροµήθεια ̟εριλαµβάνονται: στηθαία ασφαλείας µεταλλικά, α̟ολήξεις αρχής και
̟έρατος, οι συναρµογές, βίδες στήριξης – σύνδεσης (M16x30 και Μ16x40 ε̟ίσης
θερµογαλβανισµένες µε τις ίδιες ̟ροδιαγραφές), οι α̟αραίτητοι χαλύβδινοι
γαλβανισµένοι ορθοστάτες διατοµής «U» (120x55x5) µήκος 1,75m, τα αντανακλαστικά
στοιχεία, οι ειδικές διατρήσεις στις "χαλυβδοσανίδες" όταν α̟αιτείται, µικρουλικά κλ̟.
Τα στηθαία ασφαλείας µε έµ̟ηξη, σύµφωνα µε το Πρότυ̟ο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 θα έχουν τα
εξής χαρακτηριστικά:
o Ικανότητα συγκράτησης : Ν2,
o Λειτουργικό ̟λάτος: κατηγορία W5: ≤ 2,10 m
o Κατηγορία σφοδρότητας ̟ρόσκρουσης: Α
o ∆ιαµόρφωση: µονό̟λευρα,
Τα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων (βιδωτά), σύµφωνα µε το Πρότυ̟ο ΕΛΟΤ ΕΝ 13172 θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
o Ικανότητα συγκράτησης : Η1,
o Λειτουργικό ̟λάτος: κατηγορία W4 ≤ 1,70 m
o Κατηγορία σφοδρότητας ̟ρόσκρουσης: Α
o ∆ιαµόρφωση: µονό̟λευρα,
Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε το ̟ρότυ̟ο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα
συνοδεύονται α̟ό τα ̟ιστο̟οιητικά και έγγραφα ̟ου καθορίζονται στο µέρος 5 του
̟ροτύ̟ου.
Στην τιµή µονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας ̟εριλαµβάνεται και η δα̟άνη
της αντισκωριακής ̟ροστασίας αυτών µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461
και τα αντανακλαστικά στοιχεία χρώµατος λευκού και κόκκινου µε ελάχιστη ε̟ιφάνεια
60cm2 α̟οτελούµενα α̟ό έλασµα σύµφωνα µε την Τεχνική Οδηγία ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆3γΟ513Ω18-2-92 µε ε̟ικολληµένη µεµβράνη υ̟ερυψηλής αντανακλαστικότητας τύ̟ου ΙΙΙ ή άλλο
σύστηµα ισοδύναµης αντανακλαστικότητας, σε α̟οστάσεις ανά 2,00µ. µεταξύ τους.
Τα ειδικά τεµάχια α̟ολήξεων αρχής και ̟έρατος ̟εριλαµβάνονται ανοιγµένα στις ανά
τρέχον µέτρο τιµές µονάδος. Τα στοιχεία βύθισης ε̟ιµετρώνται ως µήκη των αντιστοίχων
στηθαίων.
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Η τιµή ̟εριλαµβάνει τη µεταφορά όλων των ̟αρα̟άνω υλικών α̟ό τον τό̟ο ̟ροµήθειάς
τους στον τό̟ο α̟οθήκευσης της υ̟ηρεσίας (ΤΟΛΛ ΠΕ Λευκάδας) συµ̟εριλαµβανοµένων
των φορτοεκφορτώσεων, κατό̟ιν συνεννοήσεως µε την υ̟ηρεσία.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο Σ.Α.Ο, ανάλογα µε τον τύ̟ο και τον τρό̟ο το̟οθέτησης αυτού, ως
εξής:
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/
Α
1

2

ΕΙ∆ΟΣ
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας
συγκράτησης Ν2, λειτουργικού ̟λάτους
W5 µε έµ̟ηξη
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας
συγκράτησης Η1, λειτουργικού ̟λάτους
W4, κατηγορίας σφοδρότητας
̟ρόσκρουσης Α (Τεχνικών Έργων)

Μονάδα
Μέτρησης

Τιµή

Ποσ/τητα

Σύνολο

17,00€

90,74

1.542,58

32,00€

40,00

1,280,00

ΦΠΑ 24%
σύνολο

677,42
3.500,00

Μέτρα
µήκους
Μέτρα
µήκους

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Πριν και µετά την σύναψη της σύµβασης, κατ’ αρχήν δεν ε̟ιτρέ̟εται η αλλαγή του
εργοστασίου, ̟ου δηλώθηκε µε την ̟ροσφορά και µε βάση την ο̟οία έγινε η κατακύρωση.
Μ̟ορεί να εγκριθεί, µετά α̟ό αιτιολογηµένο αίτηµα του ̟ροµηθευτή, η αλλαγή του
εργοστασίου, µε α̟όφαση του αρµόδιου, για την διοίκηση του φορέα, οργάνου, µετά α̟ό
γνώµη του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
2. Οι ̟ροσφορές θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύονται µε σχετικά έγγραφα και ̟ιστο̟οιητικά
̟οιότητας, α̟ό Πιστο̟οιηµένα εργαστήρια ∆ηµοσίων Έργων χωρών µελών της Ε.Ε.
3. Τα αναφερόµενα, στις ε̟ιµέρους Τεχνικές Προδιαγραφές, χαρακτηριστικά είναι τα
ε̟ιθυµητά. Σαφώς χαρακτηριστικά καλύτερα των ζητουµένων, κατά ̟ερί̟τωση, είναι
ε̟ιθυµητά.

ΑΔΑ: 73ΚΔ7ΛΕ-Ξ4Ω

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο…………………………………………………………………………………….µε
έδρα
……………………………………………………
οδός…………………………………………………..,ΤΚ……………………….., αφού έλαβα
γνώση της αριθµ.̟ρωτ…………………………………………̟ρόσκλησης για την ̟ροµήθεια
και µεταφορά στηθαίων ασφαλείας για τις ανάγκες της ΠΕ Λευκάδας, υ̟οβάλλω την
̟αρούσα ̟ροσφορά και δηλώνω ότι α̟οδέχοµαι ̟λήρως και χωρίς ε̟ιφύλαξη όλους τους
όρους της ̟ρόσκλησης και αναλαµβάνω την ̟ροµήθεια των ̟αρακάτω στις κάτωθι τιµές:

.
Α/Α
1

2

ΕΙ∆ΟΣ

Ποσ/τητα

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας
συγκράτησης Ν2, λειτουργικού ̟λάτους W5
µε έµ̟ηξη
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας
συγκράτησης Η1, λειτουργικού ̟λάτους W4,
κατηγορίας σφοδρότητας ̟ρόσκρουσης Α
(Τεχνικών Έργων)

90,74 µ.

40,00 µ.

Τιµή (χωρίς
ΦΠΑ)
€

€

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

Ηµεροµηνία
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοµατε̟ώνυµο,Υ̟ογραφή,Σφραγίδα)

