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Λευκάδα 31-01-2019
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 8708/1305

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
31100 Λευκάδα
Γ.Καγκάνη
26453 60722
26453 60724

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συντήρηση ενός (1)
ανελκυστήρα, στο Διοικητήριο ΠΕ Λευκάδας, προυπολογισμού 1.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας έχοντας υπόψη:

1.
2.

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει
Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης

3.

και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση

4.

και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016( ΦΕΚ 147/2016 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

5.

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»
Τις διατάξεις του Π.Δ.80/05-08-2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους

6.

διατάκτες».
Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» όπως

7.

τροποποιήθηκε με την αριθμ. 276433/ 10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, «Έγκριση της 18117/16.09.2017 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων
Νήσων, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων.» (ΦΕΚ 4083/ τ.Β’/ 23-11-2017).
Την υπ΄αριθμ.Φ.Α./9.2/οικ.28425/1245/08 (ΦΕΚ 2604 Β/22-12-2008) Κοινής

Υπουργικής Απόφασης ¨Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία,
συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων¨.
8.
Την υπ’ αριθμ. 26-2/16-01-2019,(ΑΔΑ:6ΔΙΖ7ΛΕ-ΑΑΩ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης.
10. Την αριθμ.πρωτ.οικ.4915/790/17-01-2019 (ΑΔΑ ΩΣΧΕ7ΛΕ-ΟΚΗ), Απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης.
13. Την ανάγκη συντήρησης του ανελκυστήρα,που βρίσκεται στο Διοικητήριο της ΠΕ Λευκάδας.
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Προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση για την συντήρηση ενός (1) ανελκυστήρα που
βρίσκεται στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας για το χρονικό διάστημα από
την υπογραφή της σύμβασης εώς και 31/12/2019.
Η προυπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και
ειδικά τον ΚΑΕ 0899.00.001 και Ε.Φ.02.073 οικ. έτους 2019.
Οι προδιαγραφές των υπηρεσιών που θα προσφερθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις
διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/1245/08 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008)απόφασης
των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης– Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων
Οι προσφερόμενες τιμές να δοθούν αριθμητικώς και ολογράφως σε μηνιαία βάση.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαπιστωμένα ασχολούνται με παροχή υπηρεσιών συντήρησης
ανελκυστήρων.
Κριτήριο για την επιλογή του προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο τμήμα της Γραμματείας
της ΠΕ Λευκάδας (Διοικητήριο Λευκάδας-31100),μέχρι 05-02-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα
13:00 μ.μ. (υπόψη του τμήματος Προμηθειών).
Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και την διεύθυνση του
προσφέροντος, την λέξη ¨ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ¨ καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της πρόσκλησης.
Προσφορές που θα υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα
λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται.
Στο φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται τα εξής:
1) Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος θα περιέχει:
α. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, του νομίμου εκπροσώπου του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος:
α.1) Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο.
α.2) Είναι κάτοχος σχετικής Άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία, στο μητρώο της οποίας είναι
καταχωρημένος, σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008).
α.3) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
β. Τα νομιμοποιητικά στοιχεία του προσφέροντος, από τα οποία να προκύπτει η εξουσία
υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου (ΦΕΚ, αντίγραφο καταστατικού με τις τροποποιήσεις
του, πρακτικό εκπροσώπησης Δ.Σ., κτλ).
Σημείωση: Τα αποδεικτικά των ανωτέρω (πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, άδεια συντηρητή), θα
προσκομιστούν μόνο από τον μειοδότη, πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης.
Όλα τα ανωτέρω μπορούν να προσκομιστούν σε απλά φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4250/2014.
2) Φάκελος «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της οικονομικής
προσφοράς του υποψηφίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.
Η οικονομική προσφορά θα αφορά:
α) την τιμή συντήρησης σε μηνιαία βάση,χωρίς ΦΠΑ.
β) την τιμή συντήρησης σε μηνιαία βάση, με ΦΠΑ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 05-02-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο
γραφείο του τμήματος Προμηθειών και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται κατά την
διαδικασία.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιοποιηθεί ως εξής:
1. Στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
2. Στην δικτυακή πύλη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων http/www.pin.gov.gr
3. Στην ιστοσελίδα της ΠΕ Λευκάδας lefkada.gr και.
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
.
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