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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΥΟ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ενοικίαση δύο οχημάτων για
την μετακίνηση του προσωπικού , με απευθείας ανάθεση στο πλαίσιο του Υποέργου
1: “ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ”, της Πράξης με τίτλο: “ΠΑΝΑΚΕΙΑ –
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝTIΔΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ ”, με κωδικό ΟΠΣ 434377 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο του έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκα
τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (14.500) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Άρθρο 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών
1) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν
έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα
διακήρυξη.
2) Οι προσφορές θα πρέπει να αποστέλλονται στην έδρα της εταιρείας ΑΜΚΕ
ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
info@dynamizois.gr μέχρι τις 22/11/2014 και ώρα 12.00μ.μ.
3) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της εταιρείας, στην
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προαναφερόμενη διεύθυνση, την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
των προσφορών, ήτοι την 22/11/2014 και ώρα 13.00μ.μ.
Πληροφορίες αναφορικά με τους όρους της πρόσκλησης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να
ζητούν από την Εταιρεία ΑΜΚΕ ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ, στο τηλ. 211 4000551 και
6997444449 (κ. Κεραμιδάς) κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10.00- 17.00.

Άρθρο 2 Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις νομικών
προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά και είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), όπου δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενοικίασης –
μίσθωσης οχημάτων.
Άρθρο 3 Συνοπτική περιγραφή οχημάτων και όρων προσφοράς
Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει σωρευτικά τα παρακάτω.
Τα οχήματα:
 Να μην υπερβαίνουν έκαστος τα 1.400cc.
 Να έχουν κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου
 Τα μέγιστα ετήσια όρια χιλιομέτρων και των δύο να είναι 40.000
 Τα χιλίομετρα τους να μην υπερβαίνουν τα 75.000 έκαστος
 Να δίδεται η δυνατότητα εξαγοράς μετά το πέρας της ενοικίασης
 Να έχουν τέσσερις πόρτες
 Να μην είναι παλαιότερα του 2010
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Η προσφορά:





Να περιλαμβάνει την πλήρη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, την
αντικατάσταση των ελαστικών λόγο φθοράς, ασφάλεια προς τρίτους,
ασφάλεια πυρός/κλοπής, ασφάλιση για ίδιες ζημιές, μερική κλοπή, θραύση
κρυστάλλων, κακόβουλες πράξεις, μεμονωμένες τρομοκρατικές ενέργειες και
φυσικές καταστροφές
Να παρέχει κάλυψη οδικής βοήθειας όλο το 24ωρο, αντικατάσταση του
μισθωμένου οχήματος σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος
Να καλύπτει τα τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 4 Αντιπροσφορές
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες
Άρθρο 5 Κριτήρια Ανάθεσης
Η κατακύρωση γίνεται στην πλέον συμφέρουσα προσφορά.
Άρθρο 6 Ανακοίνωση Ανάθεσης
Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε η ανάθεση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. Τα προς προμήθεια είδη
β. Την ποσότητα
γ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό
δ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης καθώς
και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη,
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
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Άρθρο 7 Κατάρτιση σύμβασης
1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση.
2. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί σ την ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το
ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της
παρούσας.
3. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών
και με τις νόμιμες κάθε φορά προϋποθέσεις
Άρθρο 8 Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μηνιαίως μετά την παράδοση των οχημάτων.
Άρθρο 9 Δημοσιότητα
Η ανακοίνωση της παρούσας πρόσκλησης πραγματοποιείται:


Με την δημοσίευση της στο διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑμΚΕ
ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ στην διεύθυνση http://www.dynamizois.gr



Με την δημοσίευση της στο διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα της
Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Υγείας στην διεύθυνση
http://www.ygeia-pronoia.gr

Για την ΑμΚΕ ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ
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