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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γ.Δ.Υ.&Ε. / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Ιουλίας Ανδρεάδη 01 - Τ.Κ.49100 Κέρκυρα
Τηλ.2661029134-6 POL:6610150-3
Email: adkerkyras.diax@astynomia.gr
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 8045/1/716-γ

«Καταχωρητέα στο ΚΗΜΔΗΣ»

Κέρκυρα, 26 Οκτωβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θ Ε Μ Α : Διαδικασία απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την
προμήθεια δύο (2) μπαταριών 150Ah, προς αποκατάσταση βλάβης της ηλεκτρογεννήτριας,
δυναμικότητας 400KVA, του Αστυνομικού Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας
Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας κατόπιν της υπ’αρίθμ. 8045/22/72670-1 από 26-10-2021
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Δ.Δ.Δ./ ΤΜΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
με Α.Δ.Α.: ΨΤ9Ν46ΜΤΛΒ-ΒΦΡ, προτίθεται να προβεί στην παραλαβή οικονομικών προσφορών για την
προμήθεια δύο (2) μπαταριών 150Ah, προς αποκατάσταση βλάβης της ηλεκτρογεννήτριας,
δυναμικότητας 400KVA, του Αστυνομικού Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, εντός του
ποσού των πεντακοσίων είκοσι Ευρώ (520,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κριτήριο απ’
ευθείας ανάθεσης τη συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ. Το είδος και η ποσότητα των
υπό προμήθεια ειδών, εμφαίνονται στο συνημμένο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’» - Τεχνικές προδιαγραφές Απαιτήσεις, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης
1. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του
ν.4412/2016.
2. Οι διαγωνιζόμενοι στις προσφορές τους θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν το σύνολο των
υπό προμήθεια ειδών.
3. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι κάτωθι κρατήσεις:
α) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού 5,57056%, ως εξής:
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι μερικό σύνολο 5,44% και επί του μερικού συνόλου τέλη
χαρτοσήμου 2% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
β) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ποσού 0,06216 %, ως εξής: 0,06% επί της
καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί της
προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
Επίσης θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας, για
την προμήθεια, όταν η καθαρή αξία κατά συναλλαγή υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα
(150,00 €) ευρώ.
4. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει συνολικά, με χρηματικό ένταλμα, που θα εκδοθεί από την
Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ., στο όνομα του δικαιούχου και μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού, διά της
αρμόδιας Δ.Ο.Υ., αμέσως μετά την οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου από την
αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής και αφού εκδοθούν τα σχετικά παραστατικά. Η πληρωμή
του προμηθευτή θα γίνεται σε ευρώ (€).
5. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 2410989899, του προϋπολογισμού εξόδων του
Ειδικού Φορέα 1047-201-1600200 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», οικονομικού έτους 2021.
6. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Διεύθυνση Αστυνομίας
Κέρκυρας (Ιουλίας Ανδρεάδη 01, 2ος όροφος τηλ.2661029134-6), έως την 02-11-2021 ημέρα της
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εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ (ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης
προσφορών), εντός σφραγισμένου φακέλου, ο οποίος να φέρει τις εξής ενδείξεις:
• Τα στοιχεία του αποστολέα.
• Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
• Τον τίτλο της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. (Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
• Τον αριθμό της παρούσας Πρόσκλησης.
• Την ημερομηνία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας.

7.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα :
Α] Δικαιολογητικά Συμμετοχής :
I.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει,
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της
παρούσας Πρόσκλησης και να δηλώνονται τα ακόλουθα:




II.

ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρίθμ. 8045/1/716-γ Πρόσκλησης της Δ.Α.
Κέρκυρας , της οποίας έλαβαν γνώση.
ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ’ αρίθμ. 8045/1/716-γ Πρόσκλησης
ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημερολογιακές ημέρες.

Υπεύθυνη δήλωση παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει, (ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) στην οποία να δηλώνονται από τον οικονομικό φορέα
(προσφέροντα) ότι πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:



δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 για τους οποίους οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν,
πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2
Ν.4412/2016.

Β) Τεχνική προσφορά - Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ( σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ –
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3), στην οποία να δηλώνει , ότι:
«Τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν πλήρως τις αιτούμενες προδιαγραφές - απαιτήσεις του Παραρτήματος Α’
της υπ΄ αριθ. 8045/1/716-γ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α. Κέρκυρας ».

Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις της
παρούσας Πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Γ) Οικονομική προσφορά, με την προσφερόμενη τιμή σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) .

8.

Τα υπό προμήθεια είδη να είναι απαρεγκλίτως άριστης ποιότητας, καινούρια και τελείως
αμεταχείριστα, ενώ σε περίπτωση που παρατηρηθεί κακή ποιότητα αυτών, θα αντικαθίστανται από
τον προμηθευτή άμεσα (εντός τριών ημερών από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης ) και
το κόστος θα επιβαρύνει τον ίδιο.

9.

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν συνολικά με μέριμνα και έξοδα του Προμηθευτή στις
αποθήκες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας (Ιουλίας Ανδρεάδη 01, ισόγειο - 2ος όροφος), λόγω
του κατεπείγοντος της προμήθειας , εντός δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία ανάθεσης και
θα παραληφθούν από τριμελή επιτροπή της υπηρεσίας.

10. Οι προσφορές που περιέρχονται στην Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας, μετά τη λήξη της
προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους
προσφέροντες.
11. Το κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και θα αποσταλεί στο
Επιμελητήριο Κέρκυρας για ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του και στον πίνακα ανακοινώσεών
του.
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12. Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στην Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας (Ιουλίας Ανδρεάδη 01, 2ος όροφος) email:
adkerkyras.diax@astynomia.gr ή στα τηλέφωνα: 2661029134-6, ώρες γραφείου.

-ΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ματθαίος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Ανήκει στην υπ’ αριθ. 8045/1/716-γ Πρόσκληση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας

21PROC009432016
2021-10-26
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Τεχνικές προδιαγραφές – Απαιτήσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
Μπαταρίες 150Ah, προς αποκατάσταση βλάβης της
ηλεκτρογεννήτριας, δυναμικότητας 400KVA, του Αστυνομικού
Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας

ΤΕΜΑΧΙΑ
2

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
1. Τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται και να καλύπτονται από εγγύηση των κατασκευαστών.
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να προβεί στην άμεση αντικατάσταση σε
περίπτωση βλάβης ή ελαττωματικού προϊόντος, με νέο αρίστης ποιότητας. Όλα τα σχετικά έξοδα
βαρύνουν τον προμηθευτή.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ελέγξει την ποιότητα και τις προδιαγραφές των υλικών πριν την
παράδοσή τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - Δ.Ο.Υ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / EMAIL
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ / ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Μπαταρίες
150Ah,
προς
αποκατάσταση
βλάβης
της
ηλεκτρογεννήτριας, δυναμικότητας
400KVA,
του
Αστυνομικού
Μεγάρου
της
Διεύθυνσης
Αστυνομίας Κέρκυρας

2

ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ
Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

Φ.Π.Α. 24%
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Τόπος /ημερομηνία
Ο προσφέρων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνω ότι:





Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.

η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπ’αρίθμ. 8045/1/716-γ Πρόσκλησης της Δ.Α. Κέρκυρας ,
της οποίας έλαβα γνώση.
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ’αρίθμ. 8045/1/716-γ Πρόσκλησης της Δ.Α. Κέρκυρας.
ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι 120 ημερολογιακές ημέρες.

Ημερομηνία: …………………….
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνω ότι:

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.

Η επιχείρηση «……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….» πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε μία
από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί ,
σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν.4412/2016.
Ημερομηνία: …………………….
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα

Ανήκει στην υπ’ αριθ. 8045/1/716-γ Πρόσκληση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνω ότι:

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.

«Τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν πλήρως τις αιτούμενες προδιαγραφές - απαιτήσεις του
Παραρτήματος Α’ της υπ΄ αριθ. 8045/1/716-γ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α.
Κέρκυρας »
Ημερομηνία: …………………….
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα

Ανήκει στην υπ’ αριθ. 8045/1/716-γ Πρόσκληση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας

