ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πάτρα,
19 - 12 -2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 358217/14627
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΗΜ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 254
Τ.Κ.: 26110 ,Πάτρα
Προς : κάθε ενδιαφερόμενο
Πληροφορίες :Ε. Αδαμοπούλου
Τηλέφωνο : 2613-613409
Fax
: 2613-613333
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά την αριθμ. 407/01-11-2017 απόφαση της Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής

Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ψ7ΧΒ7Λ6-ΜΗΨ)

προτίθεται να

προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών για τη :

«Μελέτη ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων

Π.Δ.Ε.,

δαπάνης

μέχρι

του

ποσού

4.500,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
Οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι σύμφωνα με το παράρτημα Α, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
Η Πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο
χώρο , για την αποστολή προσφοράς αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην Δ/νση Οικονομικού,
Τμήμα Προμηθειών, Πανεπιστημίου 254 (Κτήριο Β΄) Τ.Κ. 26110 στην Πάτρα σε σφραγισμένο
φάκελο έως την Πέμπτη 21/12/2017 και ώρα 11:.00 π.μ.. Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την ίδια μέρα και ώρα 11:30 π.μ.
Ο φάκελος θα περιλαμβάνει α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συμμετέχων
δεν έχει

κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης σύμβασης

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016 και β)

την Οικονομική

Προσφορά για την εν λόγω πρόσκληση.
Ο ανάδοχος που θα προκύψει από την ανωτέρω διαδικασία οφείλει, κατόπιν
ειδοποίησής μας, να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά : Ποινικό μητρώο, ασφαλιστική και
φορολογική ενημερότητα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α

Τεχνικά χαρακτηριστικά-προδιαγραφές
μελέτης ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.»
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α) άρθρο 3 «Σύσταση και συγκρότηση
Περιφερειών», άρθρο 275 «Προληπτικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου», άρθρο 282
παράγραφος 17 «Μεταβατικές διατάξεις» και άρθρο 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών»
παράγραφος ΙΙ (Α και ΣΤ) σχετικά με την αρμοδιότητα του τομέα ….(Α. Προγραμματισμού Ανάπτυξης, ΣΤ. Έργων - Χωροταξίας - Περιβάλλοντος), όπως αυτός τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225 Α) και
ειδικότερα τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7
3. Την Απόφαση 248595/27-12-2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309 Β)
4. Τις διατάξεις των άρθρων 65 – 68 του υποκεφαλαίου 1 «Έλεγχος Δεσμεύσεων» του
Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
και παροχή οδηγιών»
6. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών –
Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» .
7. Τις διατάξεις των άρθρων 75-77 του κεφαλαίου Γ «Έλεγχος για εκκαθάριση και πληρωμή
δαπανών Δημοσίου» του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική
Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων
ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»
8. Την υπ΄ αρ. 157/20016 Απόφαση (22η Συνεδρίαση στις 19-12-2016) του Περιφερειακού
Συμβουλίου με την οποία «Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε. έτους 2017 και το
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Π.Δ.Ε. οικ. έτους 2017 καθώς και τον προϋπολογισμό
του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία –«Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η
Ελπίδα», τους πίνακες στοχοθεσίας της Π.Δ.Ε. καθώς και ενσωμάτωση των πινάκων
στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία –«Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών
Ασθενών – Η Ελπίδα», όπως αναλυτικά αναφέρεται στις υπ. αρ. 1397/2016 και 1534/2016
Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Η Απόφαση ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της
και βρέθηκε νόμιμη με την υπ΄ αρ. 5581/13-01-2017 Απόφαση του ασκούντος καθήκοντα
Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
9. Με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-082016) (για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών έως 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.)
10. Την υπ΄ αρ. 240627/9161/14-09-2017 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον Κ.Α.Ε.
02.00..310.0899.01.1122 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2017 της Π.Ε. Αχαΐας .
Σας γνωρίζουμε ότι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.
προτίθεται να προβεί στην
διενέργεια δαπάνης για μελέτη κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων με λεπίδες αποχιονισμού
και μηχανισμούς διανομείς άλατος .
Για τη νόμιμη λειτουργία των ως άνω και έχοντας υπ’ όψιν την
α) Υ.Α. Δ13/1992 ( ΥΑ Δ13Ε /0/232 ΦΕΚ Β 119 1992 )
Ρύθμιση θεμάτων περί της κατάταξης μηχανοκίνητων οχημάτων ( 131770 )
β) Την υπ’ αριθμ’ πρωτ’ 59177/2770/ 13 Δεκεμβρίου 2002 κυκλοφορία φορτηγών με
λεπίδες
αποχιονισμού και μηχανισμούς διανομής άλατος

γ) Την υπ’ αριθμ’ πρωτ’ 15504/1127/ 16 Ιουνίου 2010 περί κυκλοφορίας φορτηγών με
λεπίδες αποχιονισμού και μηχανισμούς διανομής άλατος
δ) Το Π.Δ 1161/77
Με βάσει τα ανωτέρω δίνεται η δυνατότητα ταξινόμησης των φορτηγών οχημάτων
στα οποία τοποθετείται αποχιονιστικη λεπίδα και μηχανισμός διανομής άλατος.
Απαιτείται σύνταξης μελέτης ταξινόμησης των παρακάτω φορτηγών αυτοκινήτων της
υπηρεσίας για καθεμία χρήση ξεχωριστά και σε συνδυασμό αυτών για τη νόμιμη κυκλοφορία
τους. ( χρήση αλατιέρας, χρήση λεπίδας αποχιονισμού και χρήση και των δύο )
Η Μελέτη θα περιέχει,
α) Υπολογισμό της φόρτισης των αξόνων με το μέγιστο πιθανό φορτίο ( σύμφωνα με τον
κατασκευαστή του ) καθώς και ο υπολογισμός της φόρτισης των διευθυντηρίου/ων άξονα/ων με
τον απαιτούμενο ειδικό εξοπλισμό εγκατεστημένο ( π.χ επιβαρύνσεις στους άξονες με τον
αλατοδιανομεα εγκατεστημένο και με το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο αλατιού στον
αλατοδιανομεα ).
β)Υπολογισμοί ασφαλούς προσάρτησης / σύνδεσης των εξαρτημάτων στο όχημα .Αυτά
μπορεί να προκύψουν από σχέδια του κατασκευαστή των εξαρτημάτων ή εάν τυχόν δεν
υπάρχουν τέτοια υπολογισμοί ασφαλούς προσάρτησης / σύνδεσης
γ)Σχέδια σε κάτοψη και σε πλάγια όψη των οχημάτων με τοποθετημένο τον ειδικό
εξοπλισμό σε όλους τους συνδυασμούς εις διπλούν . Στα σχέδια θα αναφέρονται οι διαστάσεις
και ο τύπος των εξαρτημάτων . Το ένα αντίγραφο θα θεωρείται από την υπηρεσία και θα
αποτελεί συνοδευτικό του υπηρεσιακού σημειώματος
δ)Η δαπάνη της μελέτης εκτιμάται στα 4.500,00 € ( τέσσαρες χιλιάδες και πεντακόσια ευρω
) με Φ.Π.Α Στο ανωτέρω ποσόν συμπεριλαμβάνονται και όλες οι ενέργειες που απαιτούνται την
ολοκλήρωση της διαδικασίας , όπως ενημέρωση των αδειών κυκλοφορίας, παράβολα ζυγολόγια κ.λ.π .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

KΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΜΑΡΚΑ

KHH4887
KHH4883
KHH4886

THOMAS
THOMAS
THOMAS
FIAT IVECO

KHH5360
KHH4884
KHH4882
KHH5357

BEDFORD
FIAT IVECO
FIAT IVECO

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΗP

ΚΥΒΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣΜΗΧ/ΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ

59
33
33

9839
5488
5488

140EW

ΦΟΡΤΗΓΟ

35

5880

MT19-21
B1HG80
140EW

ΦΟΡΤΗΓΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ

35
35
35

5883
5861
5880

ΤΥΠΟΣ

TH 1700

Προμήθεια : σύνταξης μελέτης ταξινόμησης των ανωτέρω φορτηγών αυτοκινήτων της
υπηρεσίας για καθεμία χρήση ξεχωριστά και σε συνδυασμό αυτών για τη νόμιμη κυκλοφορία τους. (
χρήση αλατιέρας, χρήση λεπίδας αποχιονισμού και χρήση και των δύο )

Ποσό :

4.500,00 €

K.A.E. 02.00.310.0899.01.1122

