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Α.Π.: ΕΞΕΛ/2018/118 

 

Αθήνα, 01/11/2018 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Επισκευή και διαμόρφωση του οχήματος τύπου 

van (Mercedes sprinter - ΥΗΤ9453) της  κινητής μονάδας streetwork του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ» 

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν4412/2016 και την έγκριση δαπάνης 

από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ:ΑΕΔ/ΕΞΕΛ/2018/44 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 18REQ003424576, το 

ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την  «Επισκευή και διαμόρφωση του οχήματος τύπου van (Mercedes sprinter - 

ΥΗΤ9453) της  κινητής μονάδας streetwork του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ» 

σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και 

την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

 

Γενικοί Όροι 

Είδος   «Επισκευή και διαμόρφωση του οχήματος τύπου van 

(Mercedes sprinter - ΥΗΤ9453) της  κινητής μονάδας streetwork 

του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ» 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

/Σχετικές εγκρίσεις 

8.000,00€ προ ΦΠΑ    

9.920,00 € με Φ.Π.Α 24% συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως 

φόρων, κρατήσεων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου, 

  

CPV 50230000-6 

KAE 1301000000 
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Απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης 

ΑΔΑ:ΩΦΦΟΟΡ9Υ-ΜΜ4 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνταξη προσφοράς 

 

1. Συμπληρωμένη και Υπογεγραμμένη η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Παράρτημα Α΄). 

2.  Συμπληρωμένος και Υπογεγραμμένος ο ΠΙΝΑΚΑΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Β’) της παρούσης. 

3. Όλα τα απαραίτητα, όπως αναλυτικές τεχνικές περιγραφές, 

οδηγίες συντήρησης, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, 

δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που 

αποδεικνύει τη συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις 

απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Τεχνικές προδιαγραφές / 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών  

1.  Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές σε 

κλειστό φάκελο  τους με οποιονδήποτε  τρόπο  στο Πρωτόκολλο 

του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ,  επί της οδού Κουμουνδούρου 28, Αθήνα  

ΤΚ.10437,  το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 15 /11/2018, και ώρα 

15:00. 

2.  Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των 

προσφορών να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή 

πληροφοριών και διευκρινίσεων, που σε καμία περίπτωση δεν θα 

διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 

 

Υπογραφή Σύμβασης Μετά την ανάθεση ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός 

πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης  Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

Ισχύς προσφορών  Η προσφορά πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ενενήντα (90)  ημέρες 

από την ημερομηνία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Αναπροσαρμογή τιμήματος  Δεν προβλέπεται 
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Εναλλακτικές προσφορές  Δεν προβλέπονται  

 

Κατακύρωση 

αποτελεσμάτων/Χρόνος -

τόπος παραλαβής  

Ο χρόνος εκτέλεσης, ολοκλήρωσης και παράδοσης του όλου  

έργου, ήτοι της Επισκευής - Διαμόρφωσης   του οχήματος τύπου 

van (Mercedes sprinter - ΥΗΤ9453)  από τον ανάδοχο  είναι ένας 

μήνας μετά την υπογραφή της σύμβασης . 

 

Τρόπος πληρωμής  Η εξόφληση του Αναδόχου, θα γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα μετά 

την οριστική παραλαβή του Έργου, που αφορά την ολοκλήρωση 
της επισκευής διαμόρφωσης του οχήματος, των εργασιών, την 
προσθήκη του εξοπλισμού, και την παράδοση τους σε πλήρη 
λειτουργία, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής   παραλαβής  
από την Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής . 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εξόφληση των τιμολογίων να 

προσκομίσει αποδεικτικό φορολογικής & ασφαλιστικής 

ενημερότητας το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία της 

πληρωμής. 

 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρο 64,  

Ν.4172/2013).Παρακράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ(άρθρο 4,παρ.3 

Ν.4013/2011),παρακράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.(άρθρο 

350,Ν.4412/2016),παρακράτηση 2% υπέρ ψυχικής υγείας (άρθρο 

3,Ν.3580/2007). 

 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 210-5200800 εσωτ. 17215 

Όνομα Υπεύθυνου: Μαρία Καραπάνου 

mail: accounting2@kethea-exelixis.gr 

 

Ματαίωση διαδικασίας    Το ΚΕΘΕΑ 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, χωρίς οι 

συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε 

λόγο. 

 

Υποχρεώσεις αναδόχου Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει 

εξ αφορμής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η 

mailto:accounting2@kethea-exelixis.gr
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εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και έγγραφης αδείας της 

Υπηρεσίας. 

 

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας 

εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως 

ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ  

 

 

Δρ. Βασίλειος Γκιτάκος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Επισκευή και διαμόρφωση του οχήματος τύπου van (Mercedes sprinter - ΥΗΤ9453) της  κινητής 

μονάδας streetwork του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 

 

Ο πίνακας συμμόρφωσης που ακολουθεί θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθεί 
συμπληρωμένος στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη και την αρίθμηση που 
εμφανίζεται. 
 

 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ STREETWORK 
ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΥΗΤ 9453 

ΝΑΙ   

1.1 

Επίστρωση νέου δαπέδου 

αυτοεπιπεδούμενου.  Θα 

καθαριστεί το υπάρχον δάπεδο, 

θα τριφτεί και τοποθετηθεί επί 

αυτού αυτοεπιπεδούμενο 

πολυουρεθανικό δάπεδο με 

επιπλέον στρώση φιλμ 

αντιολισθητικότητας. Η τελική 

επιφάνεια του δαπέδου  

παραμένει αρκούντως 

αντιολισθητική ακόμη και όταν 

έχει βραχεί.   

ΝΑΙ   

1.2 
Εσωτερική βαφή του οχήματος 

με πολυεστερικό χρώμα.  
ΝΑΙ   

1.3 Τραπέζι αναδίπλωσης μόνιμη ΝΑΙ   
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θέση είσοδος δεξιά  

1.4 

Σύστημα αυτονομίας  

οχήματος:  

Σύστημα 12V DC, αντί χρήσης 

γεννήτριας επιτρέπει με την 

χρήση του αυτοκινήτου 

αναμένου στο ρελαντί να έχει 

την αυτονομία λειτουργίας 

πίσω με ψύξη , θέρμανση και 

ισχύς περίπου 2KW διαθέσιμη 

για χρόνο τουλάχιστον 4-6 

ώρες. 

ΝΑΙ   

1.5 

Θα εγκατασταθεί νέο κύκλωμα 

12V DC μέσα στο όχημα   και θα 

χρησιμοποιηθούν νέες 

συσκευές 12V DC : 

Α. Ηλεκτρικά φώτα LED . 

B. Θέρμανση  περίπου 12.000 

btu/h  

Γ. Ψύξη περίπου 13.000 btu/h . 

Δ. Παροχή ρεύματος περίπου 

2.000 Watt  

ΝΑΙ   

1.6 

Θα τοποθετηθεί εφεδρική 

μπαταρία, ηλεκτρικός 

απομονωτής, πίνακας 

ασφαλείας για το κύκλωμα 12V 

DC με επαναοπλιζόμενες 

θερμικές ασφάλειες, φώτα 12V 

LED κατά μήκος του χώρου 

πίσω, πρίζες όπου θα περάσουν 

220V AC  από inverter που θα 

τοποθετήσουμε απόδοσης 2500 

W, θέρμανση θα τοποθετηθούν 

νέες σωληνώσεις πίσω με 

επέκταση στο ψυγείο νερού  

του κινητήρα , ένας θερμικός 

ΝΑΙ   
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εναλλάκτης  απόδοσης 4KW 

ανά ώρα.  

1.7 

 Κλιματισμός – ψύξη: Θα είναι  

12V DC με επέκταση εξατμιστή 

και πρόσθετη ηλεκτροβαλβίδα 

από τον κινητήρα .  

Θα γίνει κατασκευή οροφής 

στην καμπίνα οδηγού και 

συνοδηγού με διαμόρφωση 

χώρου καπουτσίνου όπου θα 

φιλοξενηθεί το κλιματιστικό (η 

επέκταση) .  Ο κλιματισμός και 

το χειριστήριο του στην πίσω 

καμπίνα πάνω στο 

διαχωριστικό . 

Οι σωληνώσεις θα είναι  15 

μέτρα μήκος από εμπρός προς 

τα πίσω και θα συμπληρωθεί με 

φρέον 123a  όλο το κύκλωμα . 

 

ΝΑΙ   

1.8 

Τέσσερις ανακλινόμενες 

πλαστικές καρέκλες  κήπου , η 

μία εισέρχεται μέσα στην άλλη 

για λόγους αποθήκευσης  και 

ένα ειδικό πτυσσόμενο τραπέζι 

κήπου . Όλα αντοχής και καλής 

ποιότητας. Βάση ασφάλισης 

τους και σύστημα συγκράτησης 

με ιμάντες τοίχου. Πάνω από 

αυτά τοποθέτηση σταντ με 

μόνιμο χείλος  για τοποθέτηση 

υλικών. 

ΝΑΙ   

1.9 

Εξωτερικό στεφάνι απόρριψης 

συριγγών στην συρόμενη πόρτα 

καθώς και πατέντα στήριξης 

του. 

 

 

ΝΑΙ   



 8 

1.10 

Αποξήλωση παλαιού   

επιτοίχειου  ερμαρίου οροφής  

και αντικατάσταση του με νέο 

διαστάσεων περίπου 150cm 

μήκος Χ 36cm βάθος Χ 35cm 

ύψος  με ανακλινόμενη θύρα 

με ειδική ασφάλεια και 

αμορτισέρ και με χείλος 

εσωτερικό για στήριξη των   

πραγμάτων και με χείλος 

εξωτερικό από το πάνω μέρος 

για αποθηκευτικό χώρο.  

Αποξήλωση των παλαιών  

επιτοίχειων ερμαρίων πάνω και  

κάτω. Αποξήλωση  του ψυγείου 

και της γεννήτριας.  Ξήλωμα 

παλιού πάγκου κάτω και του 

νιπτήρα, σφράγισμα πόρτας 

γεννήτριας έξω, πάγκος 

κουζίνας καινούργιος με 

σκληρό υλικό    κάτω χωρίς 

γούρνα, διαστάσεων περίπου 

200cm μήκος Χ 50cm βάθος Χ 

80cm ύψος και κάτω από 

αυτών  τέσσερα ντουλάπια τα 

δύο πρώτα με 2 χωρίσματα 

οριζόντια και το τρίτο ελεύθερο 

και το τέταρτο με τρία η 

τέσσερα συρτάρια  (45cm-

50cm).   Κατασκευή δύο  

ξύλινων κουτιών ελεύθερα με 

τρία χωρίσματα που θα 

μπαίνουν πάνω στον πάγκο 

διαστάσεων  

80cm μήκος Χ 35cm βάθος Χ 

20cm ύψος. 

ΝΑΙ   
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1.11 Επαγγελματικός Βραστήρας ΝΑΙ   

1.12 
Βαλίτσα πρώτων βοηθειών με 

τα υλικά ΝΑΙ   

1.13 Οξύμετρο δακτυλίου  ΝΑΙ   

1.14 
Περιστρεφόμενη καρέκλα 

μικρή με ροδάκια ΝΑΙ   

1.15 
Όλα τα χρώματα κατόπιν 

συμφωνίας ΝΑΙ   

 

 

 

Ο  Προσφέρων 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ &  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ / 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

      

      

      

      

  ΣΥΝΟΛΟ    

      

 

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει κράτηση φόρου εισοδήματος 

(άρθρο 64,  Ν.4172/2013),  0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 4,παρ.3 Ν.4013/2011), 0,06% υπέρ 

Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350,Ν.4412/2016), και  2% υπέρ ψυχικής υγείας(άρθρο 3,Ν.3580/2007). 

 

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος .   

 

H προσφορά μου ισχύει για 90 ημέρες από την ημερομηνία της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

 

Ο  Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β’ 


