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Α.Π.: 245 

Αθήνα, 02.09.2014 

Έρευνα αγοράς για παρκινγκ δύο (2) οχημάτων    

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση 

δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ 1910/18.06.2014 & ΑΠ 2349/17.07.2014, 

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ διενεργεί έρευνα αγοράς με  προσφορές για το παρκινγκ δύο (2) οχημάτων του Προγράμματος 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ  για ένα έτος σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Γενικοί Όροι 

 

Είδος  / Ποσότητα  Παρκινγκ δύο (2) οχημάτων τύπου βαν.    

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  2.950,00 € συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.   

Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α . 

Αξιολόγηση προσφορών / 

κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης της έρευνας αγοράς είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον εξήντα  (60) ημερολογιακές ημέρες 

μετά την ημερομηνία διενέργειας της Έρευνας Αγοράς.  

Αναπροσαρμογή τιμήματος  Δεν προβλέπεται. 

Εναλλακτικές προσφορές  Δεν προβλέπονται.  
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Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών /Αποσφράγιση 

προσφορών  

1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους με 

οποιονδήποτε  τρόπο  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ,  επί της οδού 

Κουμουνδούρου 28,  είτε να τις αποστείλουν με fax  στο 2103821051 ή στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση info@kethea-exelixis.gr  το αργότερο μέχρι τις  

10/09/2014 και ώρα 14:00 .  

2.  Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών της 

παρούσας Έρευνας Αγοράς να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή 

πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν 

την αρχική προσφορά τους. 

 

Απόρριψη προσφορών  1. Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. 

2. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής της Έρευνας 

Αγοράς ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας έρευνας αγοράς. 

3. Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 

52 του Π.Δ. 60/2007 και θα τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία. 

4. Αφορά σε μέρος μόνον του έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των 

ζητουμένων υπηρεσιών.  

Κατακύρωση αποτελεσμάτων 

έρευνας αγοράς    

Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης 

ανάθεσης του έργου προσκομίζοντας αποδεικτικό ασφαλιστικής και φορολογικής 

ενημερότητας το οποίο να είναι σε ισχύ.  

Τρόπος πληρωμής / 

Δικαιολογητικά   

Εντός 30 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου.   

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν.3580/2007), 

8% φόρος εισοδήματος (άρθρο 64,  Ν.4172/2013). 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 210 3821007,210 5200810  

Όνομα Υπεύθυνου: Μαρία Καραπάνου. 

Ματαίωση έρευνας αγοράς     Το ΚΕΘEΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, 

ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών 

ή/και ματαίωσης της Έρευνας Αγοράς, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν 

δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Δημοσιοποίηση / παραλαβή των 

όρων έρευνας αγοράς  

1. Η  παρούσα  έρευνα αγοράς αναρτήθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  Οργανισμού 

(http://www.kethea.gr) στις  02/09/2014. 

2. Οι παραλήπτες των όρων συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό 

έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, 
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φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή να τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά, 

έτσι ώστε ο Οργανισμός να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων 

παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει 

τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις επ’ εαυτής στο 

accounting2@kethea-exelixis.gr .  

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας εφαρμόζονται οι περί 

προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

Η  Δ/Ο Υπεύθυνη ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 

Μαρία Καραπάνου   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Παρκινγκ δύο (2) οχημάτων τύπου βαν  για ένα έτος 

Είδος παρκινγκ κλειστό  

Δ/νση παρκινγκ σε ακτίνα 500 μέτρων πλησίον της οδού 

Κουμουνδούρου 28, Αθήνα  

Διαστάσεις αμάξης  

Α΄όχημα 4,35*1,90*1,86 

Β΄όχημα 4,70*1,78*1,94 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ζητείται η υποβολή οικονομικής προσφοράς για το παρκινγκ δύο (2) οχημάτων,  συμπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες του παρόντος εντύπου, που θα πρέπει να 

προσκομίσετε στη διεύθυνση : ΚΕΘΕΑ  ΕΞΕΛΙΞΙΣ,  Κουμουνδούρου 28, Αθήνα,   είτε να την αποστέλλετε   με fax  στο 2103821051 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kethea-

exelixis.gr  το αργότερο μέχρι τις  10/09/2014 και ώρα 14:00 .  

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου  στην εταιρεία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στην καθαρή αξία θα γίνουν κρατήσεις υπέρ οργανισμών ψυχικής υγείας 

2% και φόρος εισοδήματος 8% .  Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο  210 3821007,210 5200810, κα Μαρία Καραπάνου.   
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Παρκινγκ κλειστό, για δύο (2) 

οχήματα τύπου βαν,  για ένα 

έτος,  σε ακτίνα 500 μέτρων 

πλησίον της οδού 

Κουμουνδούρου 28 , Αθήνα,  με 

διαστάσεις αμάξης Α΄ όχημα 

4,35*1,90*1,86 & Β΄ όχημα 

4,70*1,78*1,94 

 
 

 
ΤΜΧ 

 
2 

 

   

 

 
    

   
 

   
 

 
   

 

  
ΣΥΝΟΛΟ (€)  

 

  
Φ.Π.Α (23%)  

 

  
 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)   

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : 
 

  
Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας έρευνας αγοράς 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :     

TYXON ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ :     

 

    

  
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                                                   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …../…../……… 

 


