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Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (Α.Μ.) στο πλαίσιο έρευνας αγοράς καλεί τους ενδιαφερόµενους, φυσικά ή / και 
νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν σφραγισµένη 
προσφορά για την τακτική συντήρηση, και την επισκευή απρόβλεπτων µηχανικών βλαβών/ ζηµιών για ένα 
έτος, των τριάντα ενός (31) αυτοκινήτων κυριότητας της Α.Μ. σύµφωνα µε τον συνηµµένο Πίνακα 
Οχηµάτων του Παραρτήµατος Α και τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που αναφέρονται 
στην παρούσα Πρόσκληση και στα συνηµµένα αυτής παραρτήµατα. 
 
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
 
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο διαδικτυακό χώρο, πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) και στην ιστοσελίδα της Α.Μ. (www.ametro.gr). 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. ∆ιαδικασία - Κριτήριο ανάθεσης 

Η έρευνα αγοράς θα διενεργηθεί µεταξύ των υποψηφίων που θα υποβάλουν σχετική προσφορά 
σύµφωνα προς τους όρους και τις προβλέψεις της παρούσας πρόσκλησης. 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή και ο µειοδότης προκύπτει από 
το χαµηλότερο σύνολο προσφοράς των ζητούµενων εργασιών και υλικών (ανταλλακτικά/ αναλώσιµα) 
του πίνακα οικονοµικής προσφοράς (βλ. συνηµµένο παράρτηµα Β), εφόσον ικανοποιούνται κι όλοι οι 
όροι οι τεχνικές περιγραφές και απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης. 
Μετά την ανάδειξη του µειοδότη από την Επιτροπή αξιολόγησης σφραγισµένων προσφορών, η 
κατακύρωση του αποτελέσµατος θα γίνει από την Α.Μ. µε σχετική απόφαση. 
Η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωµα αναβολής, ακύρωσης, ή µαταίωσης της έρευνας αγοράς αν αυτό κριθεί 
αναγκαίο, χωρίς καµία περαιτέρω υποχρέωση προς τους συµµετέχοντες. 

 
2. Προθεσµία υποβολής των προσφορών - ∆ιευκρινίσεις - Εναλλακτικές προσφορές 

Η προθεσµία υποβολής των προσφορών λήγει την:  Τετάρτη  10 / 05 / 2017 & ώρα 16:00 

Εκπρόθεσµη υποβολή προσφορών έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του συµµετέχοντα. 
Οι προσφορές υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι συµµετέχοντες, αρκεί να 
περιέλθουν στο πρωτόκολλο της Α.Μ., το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα (προθεσµία) που 
αναφέρεται παραπάνω. Την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση και για την έγκαιρη 
παραλαβή των προσφορών φέρουν αποκλειστικά οι συµµετέχοντες. 
Οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/ και τροποποιήσεις απαιτηθούν σχετικές µε την παρούσα πρόσκληση 
και την έρευνα αγοράς θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Μ. (www.ametro.gr), το αργότερο 6 
ηµέρες πριν την προθεσµία υποβολής προσφορών. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να ενηµερώνονται µε 
δική τους ευθύνη χωρίς καµία προηγούµενη σχετική ενηµέρωσή τους από την Α.Μ. 
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Οι συµµετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του αντικειµένου της παρούσας 
έρευνας αγοράς, συνεπώς επί µέρους προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
∆εν επιτρέπονται αλλαγές στις προσφορές ή υποβολή αντιπροσφορών µετά την αποσφράγιση τους. 
Εάν κριθεί ότι απαιτούνται διευκρινίσεις, που δεν δηµιουργούν όµως προϋπόθεση αντιπροσφοράς, η 
Α.Μ. δύναται να τις ζητήσει. 
Προσφορές που ενδεχοµένως έχουν καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποβληθεί παλαιότερα δεν θα ληφθούν 
υπόψη. 

 
3. Τόπος  και Τρόπος Υποβολής των Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Α.Μ. στην Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση:  

Λεωφ. Μεσογείων 191-193, Ν Ψυχικό Τ.Κ. 115 25, από τις 8:00 έως τις 16:00. 

Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισµού θα είναι σε σφραγισµένο φάκελο ο οποίος θα φέρει 
υποχρεωτικά την ακόλουθη ετικέτα: 

 

ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

             Από:       

 Προς       : ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
Λεωφ. Μεσογείων 191 - 193 
115 25, Αθήνα 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (DCC) 

 

 Υπόψη   : Προέδρου Επιτροπής αξιολόγησης σφραγισµένων προσφορών 
 

 

 Ένδειξη  : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» 

(MR - 1000015351) 

 

ΝΑ  ΜΗΝ  ΑΝΟΙΧΘΕΙ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

4. Περιεχόµενο του Φακέλου Προσφοράς 

Στο σφραγισµένο Φάκελο Προσφοράς περιλαµβάνονται, επί ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω: 

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο συµµετέχων δεν διώκεται ή έχει καταδικασθεί για τα αδικήµατα που 
αναφέρονται στο Νόµο 4412/2016 και αφορούν κάθε είδους διαδικασία προµηθειών. Σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί ψευδής δήλωση ο µέν συµµετέχων θα αποκλείεται της διαδικασίας, ο δέ 

ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος. 

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Συνεργείου Συντήρησης και 

Επισκευής Οχηµάτων. 

γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: 

• Ο συµµετέχων έχει εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ζητούµενο από την Πρόσκληση 
αντικείµενο, πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό, τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό (διαγνωστικά  µηχανήµατα, τεχνικές υποδοµές, εργαλεία) και όλες τις εκ του νόµου 
προβλεπόµενες προϋποθέσεις λειτουργίας συνεργείου αυτοκινήτων. 

•  Η µέγιστη απόσταση του συνεργείου από την έδρα της Α.Μ. δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόµετρα. 
Συνεργεία που απέχουν περισσότερο θα αποκλείονται από την έρευνα αγοράς. 

δ) Έντυπο Προσφοράς 

Στο Φάκελο Προσφοράς περιλαµβάνεται, επί ποινή αποκλεισµού, ο Πίνακας Οικονοµικής  
Προσφοράς του συνηµµένου Παραρτήµατος (Β) της παρούσας Πρόσκλησης, συµπληρωµένος και 
υπογεγραµµένος από το νόµιµο εκπρόσωπο του συµµετέχοντος. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να τον 
συµπληρώσουν αφού λάβουν υπόψη τους όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα 
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Πρόσκληση και αφού µελετήσουν τη σχετικές τεχνικές περιγραφές και τις προδιαγραφές που 
περιλαµβάνονται στο συνηµµένο Παράρτηµα (Α)  της παρούσας Πρόσκλησης. 
Οι προσφερόµενες τιµές καθώς και το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης επί των αναλώσίµων και 
ανταλλακτικών θα παραµείνουν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. Οι ποσότητες 
και ο εκτιµώµενος Προϋπολογισµός των αναλωσίµων / ανταλλακτικών του Πίνακα Προσφοράς του 
Παραρτήµατος (Β), είναι ενδεικτικά και η Α.Μ. µπορεί κατά την διάρκεια της σύµβασης να τις 
τροποποιήσει ανάλογα µε τις ανάγκες της. 
Επισηµαίνεται ότι στην προσφορά περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αφορούν στο κόστος της 
εργασίας συντήρησης ή/και επισκευής των αυτοκινήτων, οι αµοιβές του προσωπικού, οι ασφαλίσεις, 
γενικά ή άλλα ειδικά εργατικά έξοδα καθώς και κάθε είδους φορολογικές ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ 
του δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου καθώς και το όφελος του αναδόχου. 
Η Α.Μ. βαρύνεται µόνο µε τον εκάστοτε αναλογούντα Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση υπάρξεως, στην προσφορά του συµµετέχοντα, αριθµητικών λαθών στις πράξεις, η 
Επιτροπή αξιολόγησης σφραγισµένων προσφορών προβαίνει στη σχετική διόρθωση. 
Για τυχόν επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά µε το αντικείµενο της Πρόσκλησης, 
παρακαλούµε όπως επικοινωνείτε µε τον κο. Μ. Μπακογιάννη (τηλ.: 210-6792371, κιν. 6977-27.82.91). 

 
5. Προϋπολογισµός  

Ο συνολικός εκτιµώµενος προϋπολογισµός για τη διάρκεια ενός (1) έτους, ανέρχεται σε δέκα τέσσερις 

χιλιάδες πεντακόσια ΕΥΡΩ (14.500,00 €) χωρίς Φ.Π.Α.  

Το σύνολο της προσφοράς δεν µπορεί επί ποινή αποκλεισµού να υπερβαίνει το ποσό του συνολικού 
εκτιµώµενου προϋπολογισµού. 
Το τελικό ποσό που θα λάβει ο ανάδοχος στη διάρκεια της σύµβασης εξαρτάται αποκλειστικά από το 
πλήθος των εργασιών συντήρησης / επισκευής και των σχετικών απαιτούµενων ανταλλακτικών και 
αναλωσίµων. 
 

6. ∆ιάρκεια  Ισχύος της Σύµβασης 
Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης είναι ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής του σχετικού 
συµφωνητικού. 
 

7. Υπογραφή της Σύµβασης 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του µειοδότη, η Α.Μ. καλεί τον υποψήφιο 
ανάδοχο εγγράφως για την υπογραφή της Σύµβασης στα γραφεία της εντός το αργότερο επτά (7) 
ηµερολογιακών ηµερών. Αν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη µε υπαιτιότητα του ανακηρυχθέντος 
Αναδόχου, ο οποίος παρά το γεγονός ότι θα έχει κληθεί, δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
Σύµβασης ή δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του παρόντος, κηρύσσεται έκπτωτος. Στην 
περίπτωση αυτή και µετά από απόφαση της Α.Μ. Ανάδοχος δύναται να ανακηρυχθεί ο υποψήφιος του 
οποίου η προσφορά έπεται στην κατάταξη που έχει συντάξει η Επιτροπή αξιολόγησης σφραγισµένων 
προσφορών. Αν και ο δεύτερος υποψήφιος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν 
συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του παρόντος κηρύσσεται κι αυτός έκπτωτος από τη σύµβαση κι η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.  

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύµβασης οφείλει να καταθέσει:  

α) Ασφαλιστική Ενηµερότητα 
Επικαιροποιηµένο και σε ισχύ αποδεικτικό από το Ι.Κ.Α. ή τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα, για την 
απόδειξη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία.  

β) Φορολογική Ενηµερότητα 
Επικαιροποιηµένο και σε ισχύ αποδεικτικό, από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., για την απόδειξη εκπλήρωσης 
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε την 
Ελληνική Νοµοθεσία. 

 
8. Τρόπος πληρωµής - Κρατήσεις 

Οι πληρωµές του Αναδόχου θα γίνονται βάσει των τιµών και εκπτώσεων της Προσφοράς του, 
τµηµατικά ανάλογα µε τις εκτελούµενες εργασίες και µετά την σχετική παραλαβή και πιστοποίηση 
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καλής εκτέλεσης από την Α.Μ. των εργασιών και των χρησιµοποιούµενων αναλωσίµων και 
ανταλλακτικών για κάθε όχηµα, από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει ευδιάκριτα στο τιµολόγιο την ακριβή ονοµασία του είδους της 
εργασίας σύµφωνα µε την Προσφορά του. 

Σας γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε την εσωτερική διαδικασία της Εταιρείας, για όλες τις αγορές αγαθών ή 
υπηρεσιών η εξόφληση τιµολογίων θα γίνεται µε πίστωση του τραπεζικού λογαριασµού του αναδόχου ή 
µε δίγραµµη επιταγή στις 15 - 20 του επόµενου µήνα, από την ηµεροµηνία παραλαβής από εµάς του 
τιµολογίου σας και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η οριστική παραλαβή των παρεχόµενων 
υπηρεσιών από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
Για πληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την κα. Π. 
Καπράλου (τηλ. 210-6792.180). 

Επίσης για συµβάσεις άνω των 1.500,00 €, για την εξόφληση των τιµολογίων σας απαιτείται η 
προσκόµιση φορολογικής ενηµερότητας της εταιρείας σας και για συµβάσεις άνω των 2.500,00 €, 

απαιτείται η προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας της εταιρείας σας. 
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το Ν. 4412/16 (αρθρ.375, παρ.7) όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, θα 

επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και 
κρατήσεων της σύµβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.). Η παραπάνω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσηµο 3% και Ο.Γ.Α. 
χαρτοσήµου, που υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήµου, για τα οποία επιβαρύνεται ο 
Ανάδοχος. Η εν λόγω παρακράτηση θα κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.  
 

9. Επίλυση διαφορών 
Η Σύµβαση που θα καταρτιστεί, θα διέπεται από τους όρους των τευχών της και την Ελληνική 
Νοµοθεσία και δη τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα 
Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από το ∆ιαγωνισµό και τη Σύµβαση, 
αρµόδια είναι αποκλειστικά τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη των Αθηνών. 

 

� Με τη συµµετοχή τους οι προσφέροντες δηλώνουν ρητά ότι αποδέχονται τους Όρους της 
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών και των συνηµµένων σε αυτή εγγράφων. Προσφορές που δεν 
πληρούν τους παραπάνω όρους δεν θα αξιολογηθούν. 

 
 
 
                                                                                                                   Με εκτίµηση 

 
 

 
 
                  Κωνσταντίνος Καραθάνος 

                                                                                           Προϊστάµενος Τµήµατος Συµβάσεων Προµηθειών 
 
 
 
 

Συνηµµένα: 1) Παράρτηµα Α: Τεχνική περιγραφή & προδιαγραφές - Ειδικοί όροι - Λίστα οχηµάτων 
2) Παράρτηµα Β: Πίνακας οικονοµικής Προσφοράς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
1. Η προσφορά θα καλύπτει τις ανάγκες τακτικής συντήρησης των αναγραφοµένων στον ακόλουθο 

Πίνακα αυτοκινήτων κυριότητας Α.Μ., σύµφωνα µε τις οδηγίες και  διαδικασίες που αναλυτικά 
αναφέρονται από τους κατασκευαστές ανάλογα µε τα διανυθέντα χιλιόµετρα και τα προβλεπόµενα 
διαστήµατα συντήρησης για κάθε όχηµα, καθώς επίσης και τις απρόβλεπτες µηχανικές βλάβες-ζηµίες. 

 

α/α ΜΑΡΚΑ - ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 

1 TOYOTA  AURIS  1.4 ΙΗΥ-7053 10 / 07 / 07 

2 TOYOTA  AURIS  1.4 ΙΗΥ-7054 " 

3 TOYOTA  AURIS  1.4 ΙΗΥ-9500 " 

4 TOYOTA  AURIS  1.6 ΙΗΥ-7050 " 

5 TOYOTA  AURIS  1.6 ΙΗΥ-7055 " 

6 TOYOTA  AURIS  1.6 IMA 5178 30 / 05 / 08 

7 TOYOTA  AURIS  1.6 IMA 5179 " 

8 TOYOTA  AURIS  1.6 IMA 5180 " 

9 TOYOTA  AURIS  1.6 IMA 5181 " 

10 TOYOTA  COROLLA   1.4 ΖΗΒ-2279 21 / 11 / 01 

11 TOYOTA  COROLLA   1.4 ZHB-2283 " 

12 TOYOTA  COROLLA   1.4 ZHB-2284 " 

13 TOYOTA  COROLLA   1.4 ZHB 7469 14 / 01 / 02 

14 TOYOTA  COROLLA   1.4 ZHB 7284 " 

15 TOYOTA  COROLLA   1.4 ZHB 7467 " 

16 TOYOTA  YARIS   1.3 ZHB 7471 " 

17 TOYOTA  YARIS   1.3 ZHB 7282 " 

18 TOYOTA  YARIS   1.3 ΙΕΡ-7112 05 / 04 / 02 

19 TOYOTA  YARIS   1.3 ΙΕΡ-7113 " 

20 TOYOTA  YARIS   1.3 ΙΕΡ-7114 " 

21 TOYOTA  YARIS   1.3 ΙΕΡ-7115 " 

22 TOYOTA  YARIS   1.3 ΙΖΝ-7224 16 / 11 / 06 

23 TOYOTA  YARIS   1.3 ΙΖΝ-4110 " 

24 TOYOTA  YARIS   1.3 ΙΖΝ-4112 " 

25 TOYOTA  YARIS   1.3 ΙΖΝ-4129 " 

26 VW GOLF  1.6 ΙΕΕ 1022 13 / 01 / 06 

27 VW GOLF  1.6 ΙΕΕ 1023 " 

28 VW GOLF  1.6 ΙΕΕ 1024 " 

29 VW GOLF  1.4 ΙΕΗ-8300 27 / 11 / 06 

30 VW GOLF  1.4 ΙΗΙ 6313 17 / 03 / 08 

31 HYUNDAI  TRAJET  2.0 IHB-9464 11 / 06 / 07 
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2. Όσον αφορά στην εργασία για την εκάστοτε συντήρηση ή την επισκευή ο χρόνος της κάθε εργασίας 
θεωρείται αυτός που προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή. 

3. Όλα τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιµα που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι τα 
προτεινόµενα από τον κατασκευαστή  τού οχήµατος, καινούργια, γνήσια και να καλύπτουν όλες τις 
συνιστώµενες από τον κατασκευαστή σε τύπο και προδιαγραφές απαιτήσεις και να είναι εγκεκριµένα 
και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. περί ποιότητας, ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος. 

4. Τα προσφερόµενα ανταλλακτικά θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα σχετικά έγγραφα-ετικέτες 
εργοστασιακών προδιαγραφών και εγγυήσεων. 

5. Η Α.Μ. θα τυγχάνει άµεσης προτεραιότητας σε οποιεσδήποτε έκτακτες περιπτώσεις, πέραν των 
προγραµµατισµένων ραντεβού, για περιοδική συντήρηση και επισκευές 

6. Τα οχήµατα θα παραδίδονται για συντήρηση στον χώρο σας από οδηγό της Α.Μ. ο οποίος και θα τα 
παραλαµβάνει µετά το πέρας των σχετικών εργασιών. Οι εργασίες θα εκτελούνται σε ώρες µεταξύ 
08:00 π.µ. - 15:00 µ.µ., κατά τη διάρκεια των εργασίµων ηµερών της εβδοµάδας, κατόπιν συνεννόησης 
µε τον Υπεύθυνο Επίβλεψης και Παραλαβής των εργασιών. 

7. Ο Ανάδοχος θα πρέπει στην Προσφορά του να δηλώσει το εργοστάσιο κατασκευής, την µάρκα καθώς 
και τον κατασκευαστή των αναλωσίµων / ανταλλακτικών που θα χρησιµοποιήσει για την συντήρηση / 
επισκευή των οχηµάτων. Τα αναλώσιµα ή ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν για την συντήρηση / 
επισκευή θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να είναι των εργοστασίων κατασκευής των οχηµάτων ή 
αντίστοιχα εφάµιλλης ποιότητας ευρωπαϊκών ή ιαπωνικών ή αµερικανικών εργοστασίων,  να είναι 
πιστοποιηµένα και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει απαραίτητα να τυγχάνουν της εγκρίσεως της 
αρµόδιας υπηρεσίας.  

8. Οι ποσότητες του Πίνακα Προσφοράς του Παραρτήµατος (Γ), είναι σε κάθε περίπτωση ενδεικτικές και η 
Α.Μ. µπορεί κατά την διάρκεια της σύµβασης να τις τροποποιήσει ανάλογα µε τις ανάγκες της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΟΜΑ∆Α 1 

Περιγραφή Εργασίας 

Εκτιµώµενες 

ποσότητες Μονάδες 

Προσφερόµενη 

Τιµή (€) 

Προσφορά 

(α) (β) (γ) (δ) (ε)= (β) * (δ) 

Α) Μεγάλο “Service” - κάθε 30.000χλµ (Φίλτρα Λαδιού, Αέρα, Καµπίνας,  
Βενζίνης - Μπουζί - Λάδια κλπ για 15.000χλµ) 
Περιλαµβάνει ανταλλακτικά / αναλώσιµα και εργασία   

TOYOTA  AURIS  1.4 1 τεµ     

TOYOTA  AURIS  1.6 2 τεµ     

TOYOTA  COROLLA   
1.4 2 τεµ     

TOYOTA  YARIS   1.3 3 τεµ     

VW GOLF  1.6 1 τεµ     

VW GOLF  1.4 1 τεµ     

HYUNDAI  TRAJET  2.0 1 τεµ     

Β) Μικρό “Service” - κάθε 15.000χλµ (Φίλτρο Λαδιού - Λάδια κλπ για 
15.000χλµ)  
Περιλαµβάνει ανταλλακτικά / αναλώσιµα και εργασία   

TOYOTA  AURIS  1.4 1 τεµ     

TOYOTA  AURIS  1.6 2 τεµ     

TOYOTA  COROLLA   
1.4 2 τεµ     

TOYOTA  YARIS   1.3 3 τεµ     

VW GOLF  1.6 1 τεµ     

VW GOLF  1.4 1 τεµ     

HYUNDAI  TRAJET  2.0 1 τεµ     

Γ) Τακάκια 
Περιλαµβάνει ανταλλακτικά / αναλώσιµα και εργασία   

TOYOTA  AURIS  1.4 1 τεµ     

TOYOTA  AURIS  1.6 1 τεµ     

TOYOTA  COROLLA   
1.4 1 τεµ     

TOYOTA  YARIS   1.3 1 τεµ     

VW GOLF  1.6 1 τεµ     

VW GOLF  1.4 1 τεµ     

HYUNDAI  TRAJET  2.0 1 τεµ     
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Περιγραφή Εργασίας 

Εκτιµώµενες 

ποσότητες Μονάδες 

Προσφερόµενη 

Τιµή (€) 

Προσφορά 

(α) (β) (γ) (δ) (ε)= (β) * (δ) 

 

∆) Αµορτισέρ 
Περιλαµβάνει ανταλλακτικά / αναλώσιµα και εργασία   

TOYOTA  AURIS  1.4 1 τεµ     

TOYOTA  AURIS  1.6 1 τεµ     

TOYOTA  COROLLA   1.4 1 τεµ     

TOYOTA  YARIS   1.3 1 τεµ     

VW GOLF  1.6 1 τεµ     

VW GOLF  1.4 1 τεµ     

HYUNDAI  TRAJET  2.0 1 τεµ     

Ε) ∆ίσκο – Πλατώ 
Περιλαµβάνει ανταλλακτικά / αναλώσιµα και εργασία   

TOYOTA  AURIS  1.4 1 τεµ    

TOYOTA  AURIS  1.6 1 τεµ     

TOYOTA  COROLLA   1.4 1 τεµ     

TOYOTA  YARIS   1.3 1 τεµ     

VW GOLF  1.6 1 τεµ     

VW GOLF  1.4 1 τεµ     

HYUNDAI  TRAJET  2.0 1 τεµ     

ΣΤ)Έκτακτες Βλάβες 
Περιλαµβάνει εργασία   

Εργατοώρα 200 ώρες     

Υποσύνολο Οµάδας 1 

   
 

ΟΜΑ∆Α 2 

Περιγραφή Εργασίας 

Εκτιµώµενος 

Προϋπολογισµός Μονάδες 

Προσφερόµενη 

Έκπτωση (%) 

Προσφορά 

(α) (β) (γ) (δ) (ε)= (β) * {1-(δ)) 

Ζ)Έκτακτες Βλάβες  

Ανταλλακτικά 3900 -     

Υποσύνολο Οµάδας 2 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ = Υποσύνολο Οµάδας 1 + Υποσύνολο Οµάδας 2 
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• Η προσφερόµενες τιµές καθώς και το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης (%) επί των αναλώσίµων 
και ανταλλακτικών θα παραµείνουν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 

• Οι ποσότητες και ο εκτιµώµενος Προϋπολογισµός των αναλωσίµων / ανταλλακτικών του Πίνακα 
Προσφοράς είναι ενδεικτικά και η Α.Μ. µπορεί κατά την διάρκεια της σύµβασης να τις τροποποιήσει 
ανάλογα µε τις ανάγκες της. 

• Να δηλωθεί στην Προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής, η µάρκα καθώς και ο 

κατασκευαστής των ανωτέρω προσφεροµένων αναλωσίµων / ανταλλακτικών  
 

 
 
 
 
Υπογραφή Νοµίµου Εκπροσώπου: .......................................................... 

Ονοµατεπώνυµο Υπογράφοντος: .......................................................... 

Ιδιότητα Υπογράφοντος:  .......................................................... 

Ηµεροµηνία:    .......................................................... 

Σφραγίδα : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


