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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26η /2020
ΘΕΜΑ: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια
βενζινοκίνητου Επιβατικού
πιβατικού Οχήματος για το ΚΚΠΚΜ.

ενός (1) καινούργιου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ημερομηνία: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-09
09-2020
Ώρα : 11.00πμ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών του Κέντρου, Παπαρηγοπούλου 7 –
Θεσσαλονίκη – ΤΚ 546 30
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια ενός ( 1) καινούργιου βενζινοκίνητου
ΣΚΟΠΟΣ
επιβατικού αυτοκινήτου όπως αναλυτικά περιγράφεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
18.000,00€ + ΦΠΑ
CPV
KAE

34110000-1
Α/Α 50 -02.001.9749.01(ΑΔΑ:618ΔΟΞΧΣ-ΜΑ8)
ΜΑ8) 28-2-20
28
/
740

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας
υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1 Τον ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών»
καθώς και τις υπόλοιπες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
2. Τις αποφάσεις:
2.1 την υπ. αριθ. 36η/04-12-2019 θέμα 15ο απόφαση του Δ.Σ. του ΚΚΠ -ΠΚΜ.

1

2.2 το υπ’ αριθμ. 4063/18-12-2019 έγγραφο του ΚΚΠΚΜ προς την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Μακεδονίας –Θράκης με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας
ενός (1) ) βενζινοκίνητου επιβατικού οχήματος»
2.3 την υπ’ αριθμ. 72886/24-12-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας –Θράκης με θέμα «Έγκριση αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο
ενός (1) καινούριου βενζινοκίνητου οχήματος» με κινητήρα έως 1400 κ.κ. από
το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
2.4 Το υπ’ αρ. 3081/26-8-2020 έγγραφο τεχνικών προδιαγραφών του
προισταμένου τεχνικής υπηρεσίας του Κ.Κ.Π.Κ.Μ.
2.5 Την υπ΄ αρ. 28η /27-08-2020, θέμα 19ο, απόφαση του Δ.Σ του Κέντρου με
την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογισμού 18.000,00 € + ΦΠΑ
(ΑΔΑ:647ΟΟΞΧΣ-Ν5Ψ).
2.5 Την υπ΄ αρ. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 50 (740/28.02.2020)
(ΑΔΑ:618ΔΟΞΧΣ-ΜΑ8).
2.6 Το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:20REQ007246732
των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια
ενός ( 1) βενζινοκίνητου επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. με
προϋπολογισμό 18.000,00 € + ΦΠΑ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γραφείο Προμηθειών
Κέντρου –
Παπαρηγοπούλου 7 –
Θεσσαλονίκη 546 30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25 -09-2020
Ώρα 10.00 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25-09- 2020
Ώρα : 11.00πμ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με βάση τις
παραπάνω αποφάσεις, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια ενός ( 1) ) βενζινοκίνητου επιβατικού
αυτοκινήτου για τις ανάγκες του Κ.Κ.Π.ΠΚ.Μ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών
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Οι προαναφερόμενοι θα πρέπει να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση
ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η
σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

2. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016
στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
γ Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών.
ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
O φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μη ανοιχτεί από την ταχυδρομική
υπηρεσία ή την γραμματεία».

3. Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο,
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις:

i) Τα παρακάτω δικαιολογητικά ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(επί ποινή απόρριψης):
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ΓΕΜΗ, (το οποίο να έχει εκδοθεί έως
τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής του) με το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το σχετικό αντικείμενο
οικονομικής δραστηριότητας.
2. Φορολογική ενημερότητα.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα.
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (κατά περίπτωση
ανάλογα την νομική μορφή –φυσικά πρόσωπα-δχτες ΕΠΕ.ΙΚΕ,ΟΕ,ΕΕ-Διευθ. Συμβ.
όλα τα μέλη του ΔΣ σε ΑΕ-σε κάθε άλλη περίπτωση οι Δχτες & νόμιμοι
εκπρόσωποι. )από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ως ακολούθως :
3.1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :
α) ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική
ή δικαστική αρχή τελευταίου ισχύοντος καταστατικού της συμμετέχουσας στο
διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ.
β) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από
την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν
μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής,
με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.
3.2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) :
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α) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού
σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του
τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
3. 3. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ι.Κ.Ε.: Αντίγραφο της ιδρυτικής
πράξης της εταιρίας καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό
πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα
αποδεικτικά δημοσιεύσεως των ανωτέρω στο Γ.Ε.Μ.Η.
3.4. Για φυσικά πρόσωπα: Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
3. 5. Για Αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα :
α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με
αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το
δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη
σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται
ανωτέρω για τους ημεδαπούς.
β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό
από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω
περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση
θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές
καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.

ii) Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
περιλαμβάνει (επί ποινής απόρριψης):

o oποίος θα

1. Υ.Δ. του ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι:
1.1 η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές
προδιαγραφές του διαγωνισμού, όπως ακριβώς αναφέρονται στον πίνακα
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄.
1.2 ότι ο χρόνος ισχύος προσφοράς είναι 180 ημέρες από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
1.3 η προσφορά περιλαμβάνει τα έξοδα φακέλου, ταξινόμησης και
έκδοσης πινακίδων.
1.4 η προσφορά περιλαμβάνει εργοστασιακή εγγύηση για τα διάφορα
μέρη του αυτοκινήτου.
2. Θα προσκομίσει στην τεχνική του προσφορά : τα τεχνικά φυλλάδια ,
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τεχνικές προδιαγραφές του βενζινοκίνητου επιβατικού αυτοκινήτου που
προτείνει , ο τύπος του βενζινοκίνητου επιβατικού αυτοκινήτο, τα Prospectus και
φωτογραφίες.

3.Πίνακας συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών του βενζινοκίνητου επιβατικού
αυτοκινήτου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

iii) Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά.
Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινής απόρριψης, σε ξεχωριστά
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς με την
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». – Αριθμός διακήρυξης 26η/2020 - και τα
στοιχεία του αποστολέα.
Η κατακύρωση θα γίνει στην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.
Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται
αριθμητικώς και ολογράφως.
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των
κρατήσεων, μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα
προμήθειας του βενζινοκίνητου επιβατικού αυτοκινήτου (έξοδα φακέλου,
ταξινόμησης και έκδοσης πινακίδων κλπ). Οι τιμές της προσφοράς είναι
δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται
οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του
προμηθευτή πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των υλικών και υπηρεσιών που
θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή
των ειδών και την αποπληρωμή τους.
*Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
Οικονομικές προσφορές που θα υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.

4.

Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα,
προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε
αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον
έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν
ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

5.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 180
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο
που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν
απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται μονομερώς, μετά από
απόφαση του Δ.Σ, πριν από τη λήξη της και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Η
ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του
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συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της,
κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
Σε κάθε περίπτωση οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση,
αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016.

6.

Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),
Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η
χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο
άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή
με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως
αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές
θεωρούνται ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο
με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων.

7.

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον
αποτελούν όλες απαράβατους όρους.

ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο

διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού
(Επιτροπή Διαγωνισμού), σε κλειστή συνεδρία, μετά το πέρας της οποίας οι
ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στους φακέλους του
διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 117 του ν. 4412/16.
2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών
προσφορών, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές.
3.2. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
μovoγράφovται και σφραγίζονται από την Επιτροπή.
3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού
προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
4. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών.
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5. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά
της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από
τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.
6. Η διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών γίνεται δημόσια και
μπορούν να παρευρίσκονται όσοι δικαιούνται.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μια δημόσια
συνεδρίαση κατά την κρίση της επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα την παρ. 4
του άρθρου 117 του ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα του οποίου η προσφορά είναι
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη
διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο της
προμήθειας υλικών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 103 του
Ν.4412/2016. Σε περίπτωση που περισσότεροι θα έχουν προσφέρει την ίδια τιμή,
γίνεται κλήρωση μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου
90 του ν. 4412/16.
2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Κέντρου. Στη συνέχεια, θα αποσταλεί στον προσφέροντα η σχετική σύμβαση.
3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια,
υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
4. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην
προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται
οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 4ο:
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής
έως και την κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη
διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο
άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του
διαγωνισμού. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί
να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών
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Οικονομίας, Ανάπτυξης και τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων.
Υπομνήματα, αναφορές, που δεν πληρούν την παραπάνω διαδικαστική
προϋπόθεση δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 5Ο
ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η από μέρους του μειοδότη αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος
διαγωνισμού και της σύμβασης ή η μη πλήρης συμμόρφωσή του με τους όρους του,
παρέχει το δικαίωμα στο Κέντρο να τον κηρύξει έκπτωτο με απόφαση του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

I.
II.

1. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει εφάπαξ :
με την παράδοση του βενζινοκίνητου επιβατικού αυτοκινήτου.
μετά την έκδοση τιμολογίου από τον Προμηθευτή και με βάση τα νόμιμα
δικαιολογητικά. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή
είναι:
α) Τιμολόγιο του προμηθευτή.
β) Πρωτόκολλο παραλαβής αυτοκινήτου από την ορισθείσα αρμόδια Επιτροπή
παραλαβής , του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας.
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα.
δ) Φορολογική ενημερότητα.
ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
2. Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε
φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:
1. Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας
2. Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 0,06%
3. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
4. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
5. Α.Ε.Π.Π. 0,07%
6. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Α.Ε.Π.Π.
7. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Α.Ε.Π.Π.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την
Αναθέτουσα Αρχή και αποδίδεται από τον Προμηθευτή.
3. Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το Ν.4446/2016 «Πτωχευτικός
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη- Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις
του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12- 2016).
4. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των
συμβατικών υποχρεώσεων.
ΑΡΘΡΟ 7ο :
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η΄ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της μεταβολής του χρονοδιαγράμματος
του διαγωνισμού, της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη
των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του
διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω ανάγκη παροχής
προμήθειας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής
αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού
και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο
διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων
διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό
τους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή
των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους
βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες
δαπάνες.
ΆΡΘΡΟ 10
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., ο Προμηθευτής δεν
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος
ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα
και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση,
υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με
αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον
Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει
την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. και δεν δεσμεύει
το Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και
μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές.

9

ΆΡΘΡΟ 11
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κέντρου www.kkpkm.gr , στο www.eprocurement.gov.gr & στη Δι@ύγεια .
Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών του
Δημοσίου νόμοι και διατάξεις (Ν.4412/2016).

Τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής:
1.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

2.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

3.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

Η
Πρόεδρος του ∆.Σ.

Βασιλική Θ.Μ. Νάκου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Turbo, άμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τροφοδοσία
Αρ.Κυλίνδρων
3
Κυβισμός (cm3)
1199
Διαμετρος χ διαδρομή (mm) 75 χ 90.5
Μέγιστη ισχύς CEE (kw/σ.α.λ.) 96/5500
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι/σ.α.λ.) 130/5500
Μέγιστη ροπή CEE (Nm / σ.α.λ.) 230/1750
Προδιαγραφές Εκπομπών ΡύπωνEuro 6.3

ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Κιβώτιο ταχυτήτων ΕΑΤ 6 Αυτόματο 6 σχέσεων

ΦΡΕΝΑ
Μπροστά Αεριζόμενοι δίσκοι
Πίσω Δίσκοι
ABS με EBD & Brake Assist στάνταρ
ESP στάνταρ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Διάμετρος Ελαστικών
Διαστάσεις – Τύπος (Ανάλογα με την έκδοση)

652mm648mm
205/60 R16 (TBRR)215/50 R17 (TBRR)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΣΥΣΤΗΜΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Εμπρός

Τύπου MacPherson

Πίσω

Ημιάκαμπτος Άξονας

Σύστημα διεύθυνσης

Σύστημα διεύθυνσης
μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής
υποβοήθησης

Πεζοδρομίων

10,8

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος (mm)
4154 τουλάχιστον
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Πλάτος – Πλάτος με τους καθρέπτες (mm)

1824 – 1976 τουλάχιστον

Ύψος (mm)

1597 – 1637 τουλάχιστον

Μεταξόνιο (mm)

2604 τουλάχιστον

Μετατρόχιο εμπρός (mm)

1513 τουλάχιστον

Μετατρόχιο πίσω (mm)

1491 τουλάχιστον

Πρόβολος εμπρός – πίσω (mm)

842 – 708 τουλάχιστον

Απόσταση από το έδαφος (mm)

178 τουλάχιστον

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Όγκος χώρου αποσκευών VDA μέχρι την
410 τουλάχιστον
εταζέρα (dm3)
Όγκος χώρου αποσκευών VDA με το πίσω
1289 τουλάχιστον
κάθισμα αναδιπλώμενο (dm3)
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Μέγιστη ταχύτητα
Επιτάχυνση 1000μ. από στάση (sec)
Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec)
Πόλη (ECE) (I / 100km)
Εκτός πόλης (ECE) (I / 100km)
Μικτή (I / 100km)
Εκπομπή CO2 (g/km)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt)
Χωρητικότητα adBlue (lt)

195
31,6
10.3
5.9
4,5
5,0
114
60 lit τουλάχιστον
17 lit τουλάχιστον

FLAIR
1.2 PT 110 S&S – 1.5 BHDi 100 S&S
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος
ABSμεEBDκαιBrakeAssist
ESPμε λειτουργία αντιολίσθησηςHillAssist: Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε
δρόμο με κλίση
Σύστημα ανίχνευσης πίεσης ελαστικών
Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας
AFIL: Σύστημα προειδοποίησης ακούσιας αλλαγής λωρίδας
SpeedLimitinformation: Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας
IntelligentSpeedAdaptation: ‘Εξυπνοσύστημα προσαρμογής ταχύτητας μέσω του
ρυθμιστή ταχύτητας
CoffeeBreakalert: Σύστημα ειδοποίησης ξεκούρασης οδηγού
6 αερόσακοι: Οδηγού, Πλαϊνοί και οροφής
Δυνατότητα απανεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
Ζώνες ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού με πυροτεχνικό προεταντήρα και σύστημα
περιορισμού δύναμης
Ζώνες ασφαλείας πίσω επιβατών τριών σημείων με πυροτεχνικό προεταντήρα και
σύστημα περιορισμού δύναμης στις πλαϊνές θέσης
Μπροστινά προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος
Αυτόματη λειτουργία προβολέων
Παιδικές ασφάλειες θυρών
Αυτόματη ενεργοποίηση των αλάρμ σε περίπτωση απότομης επιβράδυνσης
Αυτόματω κλείδωμα των θυρών σε περίπτωση πρόσκρουσης
Φώτα ημέρας τεχνολογίας LED
Προβολείς ομίχλης
ΑΝΕΣΗ
Air Condition
ΡάδιοRCCA2 με 6 ηχεία, έγχρωμηοθόνηαφής 7’’, Bluetooth&θύραUSB
Μπροστινά και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα συνεχόμενης λειτουργίας και με
σύστημα αναγνώρισης εμποδίου
Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 60/40
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος
Θερμαινόμενοι και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
Δερμάτινο τιμόνι
Αλεξήλια οδηγού / συνοδηγού με καθρέπτη
Πρίζα 12V
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Υφασμάτινη επένδυση Mica Grey

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Πίσω φώτα με τρισδιάστατο εφε (3D)
Μπάρες οροφής σε μαύρο χρώμα
Προφυλακτήρας εμπρός – πίσω σε μαύρο χρώμα
Προστατευτικά στους θόλους των τροχών και στα παρσπιέ σε μαύρο χρώμα
Προστατευτικά προφυλακτήρα εμπρός – πίσω σε χρώμα γκρι ανθρακί
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Χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος
Κάλυμμα καθρεπτών σε χρώμα μαύρο

ΤΡΟΧΟΙ / ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Τροχοί 16’’ με ελαστικά 195/60R16 Η ΘΒΡΡ 640 mm
Διακοσμητικό τάσι τροχού 3DSteel&style
Εφεδρικός τροχός ανάγκης 16’’ 125/85 R16 620
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ / ΕΝΔΕΙΞΗΣ
Πίνακας οργάνων με οθόνη LCD και ενδείξεις σε Λευκό Χρώμα
Υπολογιστή ταξιδιού
Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας
Ένδειξη προτεινόμενης αλλαγής σχέσης
Προειδοποίηση μη ασφάλισης / απασφάλισης ζωνών ασφαλείας οδηγού/
συνοδηγού
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Κάμερα οπισθοπορείας& εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Πίσω φυμέ τζάμια
Οροφή Bi-Ton
ΤΡΟΧΟΙ / ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΣύστημαGrip Control μεHill Descent Assist
Ζάντες αλουμινίου 17’’ 4 EverDiamantee (215 / 50 R 17) (648mm)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
Στην τελική προσφορά του προμηθευτή πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα
φακέλου, ταξινόμησης και έκδοσης πινακίδων
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του επιβατικού οχήματος ανέρχεται στα
18.000,00€
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Τροφοδοσία
Αρ.Κυλίνδρων
3
Κυβισμός (cm3)
1199
Διαμετρος χ διαδρομή (mm) 75 χ 90.5
Μέγιστη ισχύς CEE (kw/σ.α.λ.) 96/5500
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι/σ.α.λ.) 130/5500
Μέγιστη ροπή CEE (Nm / σ.α.λ.) 230/1750
Προδιαγραφές Εκπομπών ΡύπωνEuro 6.3

ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Κιβώτιο ταχυτήτων ΕΑΤ 6 Αυτόματο 6 σχέσεων

ΦΡΕΝΑ
Μπροστά Αεριζόμενοι δίσκοι
Πίσω Δίσκοι
ABS με EBD & Brake Assist στάνταρ
ESP στάνταρ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Διάμετρος
Ελαστικών
Διαστάσεις – Τύπος
(Ανάλογα με την
έκδοση)

652mm648mm
205/60 R16
(TBRR)215/50 R17
(TBRR)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΣΥΣΤΗΜΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Εμπρός

Τύπου MacPherson

Πίσω

Ημιάκαμπτος
Άξονας

Σύστημα
διεύθυνσης

Σύστημα
διεύθυνσης
μεταβαλλόμενης
ηλεκτρικής
υποβοήθησης

Πεζοδρομίων

10,8

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος (mm)
4154
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Πλάτος – Πλάτος με
τους καθρέπτες
(mm)

1824 – 1976

Ύψος (mm)

1597 - 1637

Μεταξόνιο (mm)

2604

Μετατρόχιο εμπρός
(mm)

1513

Μετατρόχιο πίσω
(mm)

1491

Πρόβολος εμπρός –
πίσω (mm)

842 – 708

Απόσταση από το
έδαφος (mm)

178

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Όγκος χώρου
410
αποσκευών VDA
μέχρι την εταζέρα
(dm3)
Όγκος χώρου
1289
αποσκευών VDA με
το πίσω κάθισμα
αναδιπλώμενο
(dm3)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Μέγιστη ταχύτητα
Επιτάχυνση 1000μ.
από στάση (sec)
Επιτάχυνση 0-100
km/h (sec)
Πόλη (ECE) (I /
100km)
Εκτός πόλης (ECE) (I
/ 100km)
Μικτή (I / 100km)
Εκπομπή CO2
(g/km)
Χωρητικότητα
ρεζερβουάρ (lt)
Χωρητικότητα
adBlue (lt)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

195
31,6
10.3
5.9
4,5
5,0
114
60
17
16

FLAIR
1.2 PT 110 S&S – 1.5 BHDi 100 S&S
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης
ηλεκτρικής υποβοήθησης
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος
ABSμεEBDκαιBrakeAssist
ESPμε λειτουργία αντιολίσθησηςHillAssist:
Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε δρόμο με
κλίση
Σύστημα ανίχνευσης πίεσης ελαστικών
Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας
AFIL: Σύστημα προειδοποίησης ακούσιας
αλλαγής λωρίδας
SpeedLimitinformation: Σύστημα αναγνώρισης
σημάτων κυκλοφορίας
IntelligentSpeedAdaptation: ‘Εξυπνοσύστημα
προσαρμογής ταχύτητας μέσω του ρυθμιστή
ταχύτητας
CoffeeBreakalert: Σύστημα ειδοποίησης
ξεκούρασης οδηγού
6 αερόσακοι: Οδηγού, Πλαϊνοί και οροφής
Δυνατότητα απανεργοποίησης αερόσακου
συνοδηγού
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
Ζώνες ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού με
πυροτεχνικό προεταντήρα και σύστημα
περιορισμού δύναμης
Ζώνες ασφαλείας πίσω επιβατών τριών σημείων
με πυροτεχνικό προεταντήρα και σύστημα
περιορισμού δύναμης στις πλαϊνές θέσης
Μπροστινά προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος
Αυτόματη λειτουργία προβολέων
Παιδικές ασφάλειες θυρών
Αυτόματη ενεργοποίηση των αλάρμ σε
περίπτωση απότομης επιβράδυνσης
Αυτόματω κλείδωμα των θυρών σε περίπτωση
πρόσκρουσης
Φώτα ημέρας τεχνολογίας LED
Προβολείς ομίχλης
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ΑΝΕΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Air Condition
ΡάδιοRCCA2 με 6 ηχεία, έγχρωμηοθόνηαφής 7’’,
Bluetooth&θύραUSB
Μπροστινά και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα
συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα
αναγνώρισης εμποδίου
Πίσω κάθισμα αναδιπλούμενο σε διάταξη 60/40
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος
Θερμαινόμενοι και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι
εξωτερικοί καθρέπτες
Δερμάτινο τιμόνι
Αλεξήλια οδηγού / συνοδηγού με καθρέπτη
Πρίζα 12V
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Τροχοί 16’’ με ελαστικά 195/60R16 Η ΘΒΡΡ 640
mm
Διακοσμητικό τάσι τροχού 3DSteel&style
Εφεδρικός τροχός ανάγκης 16’’ 125/85 R16 620
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ / ΕΝΔΕΙΞΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Πίνακας οργάνων με οθόνη LCD και ενδείξεις σε
Λευκό Χρώμα
Υπολογιστή ταξιδιού
Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας
Ένδειξη προτεινόμενης αλλαγής σχέσης
Προειδοποίηση μη ασφάλισης / απασφάλισης
ζωνών ασφαλείας οδηγού/ συνοδηγού
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Κάμερα οπισθοπορείας & εμπρός αισθητήρες
παρκαρίσματος
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Υφασμάτινη επένδυση Mica Grey

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Πίσω φώτα με τρισδιάστατο εφε (3D)
Μπάρες οροφής σε μαύρο χρώμα
Προφυλακτήρας εμπρός – πίσω σε μαύρο χρώμα
Προστατευτικά στους θόλους των τροχών και στα
παρσπιέ σε μαύρο χρώμα
Προστατευτικά προφυλακτήρα εμπρός – πίσω σε
χρώμα γκρι ανθρακί
Χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος
Κάλυμμα καθρεπτών σε χρώμα μαύρο

ΤΡΟΧΟΙ / ΕΛΑΣΤΙΚΑ
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Πίσω φυμέ τζάμια
Οροφή Bi-Ton
ΤΡΟΧΟΙ / ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΣύστημαGrip Control μεHill Descent Assist
Ζάντεαλουμινίου 17’’ 4 EverDiamantee (215 / 50
R 17) (648mm)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
Στην τελική προσφορά του προμηθευτή πρέπει
να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα φακέλου,
ταξινόμησης και έκδοσης πινακίδων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ.
ΦΠΑ

1

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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