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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) οχημάτων
επιβατικών για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/45/9-3-1999), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄/147/8-08-2016) και τις
τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ A’ 133/07.08.2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α΄/184/2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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7. Το Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α’/09-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Π.Δ 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. To Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
10. Tη με αρ. πρωτ. 22186/08-12-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα
«Έγκριση αγοράς δύο (2) επιβατικών αυτοκινήτων , από ελεύθερο εμπόριο, από το
Υπουργείο Υγείας»
11. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 30816/30-05-2022 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του
Υπουργείου Υγείας με θέμα «Συγκρότηση Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής για την παραλαβή
νέων οχημάτων και την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή ειδών και εργασιών για τη
συντήρηση των οχημάτων του Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ:ΨΣΥ1465ΦΥΟ-Θ3Υ).
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 76928/13-07-2021 Κ.Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ)» [ΦΕΚ 3075/Β΄/13-07-2021].
13. Τη με αρ. πρωτ. Α1δ/ΓΠ/οικ. 24802/04-05-2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση της
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης του
Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για την αγορά δύο (2)
οχημάτων επιβατικών» (AΔΑΜ: 22REQ010527181 2022-05-11).
14. Τη με αριθμ. πρωτ.: Β3α/Γ.Π.οικ.30348/26-05-2022 Απόφαση της Προϊσταμένης της
Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης με θέμα: «Ανάληψη
υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους 36.000,00 ευρώ από το Λογαριασμό
3120201001 του Φ. 1015/501» (ΑΔΑ: 9ΛΒ465ΦΥΟ-5Λ5 ), (ΑΔΑΜ:22REQ 010641454 202205-27).

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια δύο (2) οχημάτων επιβατικών για
την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής.
Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο χρόνος παράδοσης της ως άνω προμήθειας ορίζεται να είναι ο συντομότερος δυνατός
και μέχρι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
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Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω προμήθειας των επιβατικών οχημάτων είναι οι
ακόλουθες:
1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.1. Τα οχήματα θα είναι επιβατικά, καινούργια και αμεταχείριστα, σύγχρονης
κατασκευής, τελευταίο μοντέλο.
1.2. Να είναι κλειστού ενιαίου αμαξώματος και καταλλήλων διαστάσεων για άνετη
μεταφορά πέντε (5) ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού.
1.3. Τα αυτοκίνητα να συνοδεύονται με πιστοποιητικό σύμφωνα με αυτό του
εργοστασίου κατασκευής, δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου και να πληρούν
όλες τις οδηγίες που απαιτούνται για την ταξινόμηση στη χώρα μας ή να
συνοδεύονται από αντίστοιχο τέλος σειράς οχημάτων για τις οδηγίες που δεν
ικανοποιούνται. Σε κάθε περίπτωση να μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις και να συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Ο κινητήρας θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας αμόλυβδης βενζίνης, τετράχρονος,
άμεσου ψεκασμού, κυλινδρισμού έως 1.400 cc, είναι αποδεκτό και η ύπαρξη
υπερσυμπιεστή (turbo).
Να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 6 και οι εκπομπές ρύπων
πρέπει να ικανοποιούν την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία κατά την
ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
3. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
3.1. Η ονομαστική ισχύς να είναι 95 HP και πάνω.
3.2. Η τελική ταχύτητα του οχήματος να είναι τουλάχιστον 160 Km/h.
3.3. Η επιτάχυνσή του να είναι μικρότερη από 13 δευτερόλεπτα, για την ανάπτυξη
100 Km/h από στάση.
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
4.1. Ο συμπλέκτης να είναι ενός (1) δίσκου, ξηρού τύπου και να λειτουργεί
υδραυλικά ή μηχανικά, ή διπλού συμπλέκτη ξηρού ή υγρού τύπου.
4.2. Το κιβώτιο ταχυτήτων να έχει τουλάχιστον πέντε (5) συγχρονισμένες ταχύτητες
εμπροσθοπορείας και μία (1) οπισθοπορείας. Γίνεται αποδεκτό και ηλεκτρονικά
ελεγχόμενο κιβώτιο συνεχούς μεταβαλλόμενης σχέσης (αυτόματο ή
ημιαυτόματο κιβώτιο με σειριακό επιλογέα), ή κιβώτιο διπλού συμπλέκτη.
4.3. Το όχημα θα έχει κίνηση στους δύο εμπρόσθιους τροχούς

.
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5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Το τιμόνι να είναι στο αριστερό μέρος του οχήματος, να μπορεί να κλειδώνει και να
διαθέτει τόσο σύστημα αυτόματης επαναφοράς όσο και σύστημα υδραυλικής ή
ηλεκτρικής υποβοήθησης. Το τιμόνι θα είναι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος.
6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Να φέρει εργοστασιακό σύστημα ανάρτησης, η εμπρόσθια ανάρτηση να είναι
ανεξάρτητη με τριγωνικά ψαλίδια βάσης, ελικοειδή ελατήρια, τηλεσκοπικά
αμορτισέρ υδραυλικά ή αερίου, σε κάθε τροχό, και αντιστρεπτική ράβδο και η πίσω
ανάρτηση να είναι με ελικοειδή ελατήρια, τηλεσκοπικά αμορτισέρ υδραυλικά ή
αερίου και αντιστρεπτική ράβδο.
7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
7.1. Να φέρει υδραυλικό σύστημα πέδησης, διπλού ανεξάρτητου κυκλώματος με
υποβοήθηση τύπου SERVO και να εφαρμόζεται σε όλους τους τροχούς. Η
πέδηση να γίνεται εμπρός με αεριζόμενους δίσκους και πίσω με απλούς ή
αεριζόμενους δίσκους.
7.2. Να υπάρχει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ΑΒS) τελευταίας
γενιάς.
7.3. Να υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP).
7.4. Να φέρει σύστημα αυτόματης έκτακτης πέδησης σε χαμηλές και μεσαίες
ταχύτητες.
7.5. Να υπάρχει χειροπέδη μηχανικού ή άλλου πιο εξελιγμένου τύπου, που να
εξασφαλίζει την ασφαλή στάθμευση.
8. ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ
8.1. Οι τροχοί θα είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα μεγάλης αντοχής (στην
περίπτωση αυτή να καλύπτονται πλευρικά με εργοστασιακά τάσια) ή
κατάλληλο κράμα αλουμινίου.
8.2. Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL) καινούργια, όχι από
αναγόμωση, χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS), να έχουν έγκριση τύπου και να
ανταποκρίνονται στις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές E.T.R.T.O.
8.3. Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών να μην υπερβαίνει τους 12 μήνες
από την ημερομηνία παραλαβής των οχημάτων.
8.4. Τα ελαστικά να είναι Α’ κατηγορίας σε βρεγμένο οδόστρωμα και ο κωδικός
ταχύτητάς τους να καλύπτει την ανώτατη ταχύτητα του οχήματος.
8.5. Οι διαστάσεις των τροχών και των ελαστικών να είναι σύμφωνες με τα
προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή για τον προσφερόμενο τύπο οχήματος
και να παρέχουν την καλύτερη δυνατή πρόσφυση.
8.6. Να υπάρχει πλήρης εφεδρικός τροχός συνοδευόμενος από τα απαραίτητα
εργαλεία για την αντικατάσταση τροχού ή πλήρες κιτ επισκευής.
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9. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
9.1. Το όχημα να φέρει σε όλα τα καθίσματα προσαρμοσμένα υποστηρίγματα
κεφαλής, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ασφάλειας.
9.2. Το όχημα να φέρει, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ασφαλείας,
για τον οδηγό και τον συνοδηγό, ρυθμιζόμενες σε ύψος ζώνες ασφαλείας
τριών σημείων με προεταντήρες και ρυθμιστές έντασης και για τους δύο (2)
τουλάχιστον οπίσθιους επιβάτες, ζώνες ασφαλείας τριών σημείων.
9.3. Σύστημα υπενθύμισης ζωνών ασφαλείας.
9.4. Το όχημα να φέρει τουλάχιστον έξι (6) αερόσακους, εκ των οποίων, οι δύο (2)
να είναι μετωπικοί οδηγού – συνοδηγού, οι δύο (2) πλευρικοί και δύο (2)
τύπου κουρτίνας.
9.5. Το όχημα να φέρει πλευρικές δοκούς ασφαλείας στις πλευρικές θύρες.
9.6. Το όχημα να διαθέτει δύο (2) κλειδιά, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό και
immobilizer.
10.ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
10.1. Το όχημα να διαθέτει εργονομικά σχεδιασμένο πίνακα ελέγχου με όλα τα
απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης που θα εξασφαλίζουν την
ομαλή και ασφαλή λειτουργία του κινητήρα.
Ο πίνακας θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους δείκτες (στο
ταμπλό):
10.1.1.Ταχύμετρο (ενδείξεις σε Km/h)
10.1.2.Στροφόμετρο (ενδείξεις σε στροφές/min)
10.1.3.Χιλιομετρητή
10.1.4.Μερικό χιλιομετρητή
10.1.5.Δείκτη ποσότητας καυσίμου με ενδεικτική λυχνία ρεζέρβας
10.1.6.Ένδειξη χαμηλής - υψηλής θερμοκρασίας κινητήρα
10.1.7.Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης του συσσωρευτή
10.1.8.Ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού
10.1.9.Ενδεικτική λυχνία πέδης στάθμευσης
10.1.10. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αερόσακων
10.1.11. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας συστήματος ABS
10.1.12. Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας φώτων, δεικτών αλλαγής πορείας
και φώτων μακράς απόστασης.
10.2. Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με :
10.2.1. Ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές
10.2.2. Εργοστασιακό σύστημα θέρμανσης και ψύξης (A/C) με ανάλογη
θερμαντική και ψυκτική ικανότητα και με ρυθμιζόμενη παροχή αέρα.
Να υπάρχει σύστημα διοχέτευσης αέρα προς το αλεξήνεμο.
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10.2.3. Ηχοσύστημα με ραδιόφωνο και mp3 player, ικανοποιητικής ισχύος και
ακουστικής ικανότητας που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2)
ηχεία, θύρα usb και Bluetooth.
10.2.4. Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω. Ο χειρισμός των παραθύρων να
γίνεται για το καθένα ξεχωριστά, αλλά και από τον οδηγό, ο οποίος να
έχει τη δυνατότητα να ασφαλίζει τα κρύσταλλα των πίσω παραθύρων.
10.2.5. Παροχή ρεύματος 12 Volt.
10.2.6. Τα κρύσταλλα των παραθύρων να είναι ασφαλείας (triplex).
10.2.7. Ένα (1) εσωτερικό καθρέπτη και δύο (2) εξωτερικούς,
ηλεκτρικά
ρυθμιζόμενους, βαμμένους στο χρώμα του αυτοκινήτου.
10.2.8. Εσωτερικό φωτισμό με τις αντίστοιχες πλαφονιέρες στον οδηγό και
στους πίσω επιβάτες.
10.2.9. Φωτισμό στο χώρο των αποσκευών.
10.2.10. Αντίσταση αποθάμβωσης πίσω παραθύρου
10.2.11. Δύο αλεξήλια οδηγού και συνοδηγού.
10.2.12. Για το αλεξήνεμο (εμπρόσθιο παρμπρίζ) ένα (1) υαλοκαθαριστήρα ή
δύο (2) υαλοκαθαριστήρες τουλάχιστον δύο (2) ταχυτήτων
(διακοπτόμενης και συνεχούς λειτουργίας) ή αυτόματο με αισθητήρα
βροχής και σύστημα πλύσεως με νερό. Εφόσον, προβλέπεται από το
εργοστάσιο κατασκευής, να φέρει και πίσω υαλοκαθαριστήρα με
σύστημα πλύσεως.
10.2.13. Τα κρύσταλλα τόσο του αλεξήνεμου (εμπρόσθιο παρμπρίζ) όσο και
πίσω παρμπρίζ να είναι ασφαλείας (triplex).
10.2.14. Το δάπεδο να έχει προστατευτικό τάπητα ,κατά προτίμηση, σκούρας
απόχρωσης και επιπλέον του εν λόγω τάπητα να υπάρχουν και
προστατευτικά πατάκια τόσο στο δάπεδο του θαλάμου επιβατών όσο
και στο χώρο αποσκευών τα οποία να είναι κινητά για να πλένονται.
10.2.15. Όλα τα φώτα, φωτεινούς δείκτες κατεύθυνσης (φλας) και
αντανακλαστήρες, όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. Επιπλέον,
να φέρει φώτα ομίχλης εμπρός-πίσω, φώτα οπισθοπορείας που θα
λειτουργούν αυτόματα κατά την τοποθέτηση της όπισθεν και θα
υπάρχει πίσω τρίτο φως πέδησης.
10.2.16. Τα καθίσματα εμπρός να είναι ρυθμιζόμενα (μπρος-πίσω και ως προς
την κλίση της πλάτης), του οδηγού να είναι τεσσάρων κατευθύνσεων
(και πάνω - κάτω) και τα πίσω αναδιπλούμενα. Θα παρέχουν απόλυτη
άνεση και εργονομικές προδιαγραφές. Η επένδυση των καθισμάτων,
κατά προτίμηση σκούρας απόχρωσης, θα είναι από ανθεκτικό
υφασμάτινο υλικό το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και πλύσιμο.
10.2.17. Να διαθέτει υποβραχιόνια στις πόρτες και χειρολαβές στους χώρους
οδηγού, συνοδηγού και επιβατών.
10.2.18. Η πρόσβαση της δεξαμενής του καυσίμου να ασφαλίζει.
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10.2.19. Συσσωρευτή 12 Volts, κατάλληλης χωρητικότητας για την υποστήριξη
του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
11. ΑΜΑΞΩΜΑ
11.1. Το αμάξωμα θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
χαλυβδοέλασμα, με πλήρη αντισκωριακή προστασία κατά το στάδιο της
κατασκευής του, θα διαθέτει καλή μόνωση έναντι του ήχου και της
θερμότητας και θα έχει ανθεκτική επένδυση που να επιδέχεται
καθαρισμού.
11.2. Να έχει πέντε (5) ανοιγόμενες πόρτες. Όλες οι πόρτες να είναι μεταλλικές
και να ασφαλίζουν. Οι πίσω θύρες να διαθέτουν μηχανισμό για την
αδρανοποίηση των εσωτερικών λαβών ανοίγματος των θυρών (παιδικές
ασφάλειες).
11.3. Να φέρει στο μπροστινό τμήμα άγκιστρο ή άλλη κατάλληλη διάταξη για
την ασφαλή και χωρίς φθορά ρυμούλκηση του σε περίπτωση
ακινητοποίησής του.
11.4. Το αμάξωμα θα πρέπει να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ενεργητική και
παθητική ασφάλεια και να διαθέτει πλευρική προστασία εσωτερικά στις
πόρτες ώστε να εμποδίζεται η παραμόρφωση στην περίπτωση πλευρικής
σύγκρουσης. Η κατασκευή του να είναι τέτοια ώστε σε περίπτωση
μετωπικής σύγκρουσης ο θάλαμος των επιβατών να έχει την ελάχιστη
παραμόρφωση.
12. ΒΑΦΗ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η βαφή του αμαξώματος θα είναι διπλής επίστρωσης, στην περίπτωση λευκού
χρώματος και μεταλλική, στην περίπτωση χρώματος ασημί ή γκρι.
Θα φέρει λωρίδα κόκκινου χρώματος πλάτους 10 cm περιμετρικά του
αμαξώματος, παράλληλα με το έδαφος και ένδειξη και στις δύο πλευρές του
αυτοκινήτου, τον τίτλο της Υπηρεσίας «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ» (τόσο οι θέσεις όσο
και το μέγεθος της λωρίδας και της ένδειξης θα υποδειχθούν από την Αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας).
13. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Το όχημα θα συνοδεύεται από τον παρακάτω εξοπλισμό :
13.1. Ένα (1) αρθρωτό τρίγωνο ασφαλείας (στάθμευσης).
13.2. Ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικές αλυσίδες ή κουβέρτες τοποθετημένες σε
ειδική θήκη.
13.3. Ένα (1) πλήρες φαρμακείο σε ανάλογο κουτί, το οποίο να περιέχει ένα
(1) πακέτο βαμβάκι των 100 γραμμαρίων τουλάχιστον, τέσσερα (4)
κουτιά αποστειρωμένες γάζες, ένα (1) καρούλι (πηνίο) λευκοπλάστη,
τέσσερις (4) ατομικούς επιδέσμους, δύο (2) αιμοστατικούς επιδέσμους,
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ένα (1) φιαλίδιο με 200 γραμμάρια τουλάχιστον οινόπνευμα ένα (1)
φιαλίδιο με 50 γραμμάρια mercurochrome και ένα (1) ψαλίδι.
13.4. Εργαλειοθήκη με επαρκή, κατάλληλα εργαλεία συντήρησης (εργαλεία
αλλαγής τροχού, κατσαβίδι, πένσα κλπ) επιχρωμιωμένα ή να έχουν
υποστεί άλλη αντιοξειδωτική προστασία και σκλήρυνση τα οποία θα
κατονομάζονται επακριβώς σε σχετική κατάσταση, κατά την προσφορά.
13.5. Ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως με μανόμετρο, με καθαρό
βάρος τουλάχιστον ένα (1) κιλό, που να καλύπτει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο
ΕΝ-3.07 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), το οποίο και θα
πιστοποιείται υποχρεωτικά με την υποβολή της προσφοράς.
14. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
14.1. Το μεταξόνιο του οχήματος να είναι μεγαλύτερο από 2,60 μέτρα.
14.2. Το εξωτερικό ύψος του οχήματος, χωρίς κεραία, ράγες ή μπάρα οροφής,
να είναι από 1,45 έως 1,60 μέτρα.
14.3. Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών, με όρθια τα πίσω καθίσματα και
έως την εταζέρα να είναι τουλάχιστον 390 λίτρα.
14.4. Η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου να είναι τουλάχιστον 50 λίτρα.
15. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
15.1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα κατατεθεί με την υπογραφή της
σύμβασης και θα αναφέρεται στην ομαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία
του πλήρους οχήματος τουλάχιστον για τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή
150.000 χιλιόμετρα, όποιο έρθει πρώτο, από την ημερομηνία παραλαβής
του.
15.2. Επίσης το όχημα θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση αντισκωριακής
προστασίας του αμαξώματος για δώδεκα (12) έτη τουλάχιστον και
εγγύηση βαφής για πέντε (5) έτη τουλάχιστον.
15.3. Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την
αξιολόγηση, προσφορές που οι εγγυήσεις αναφέρονται σε επιμέρους
εξαρτήματα ή υλικά, παρά μόνο για πλήρες όχημα.
15.4. Κατά την διάρκεια της εγγύησης, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της
Υπηρεσίας, ο προμηθευτής θα αντικαθιστά ή θα επισκευάζει εξαρτήματα
ή και ολόκληρο το όχημα για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται
από εσφαλμένο χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική
συντήρηση.
15.5. Σε περίπτωση ολικής μη επισκευάσιμης βλάβης, μη προερχόμενης από
κακή χρήση ή λόγω ατυχήματος, το όχημα να αντικαθίσταται εξ
ολοκλήρου από την προμηθεύτρια εταιρεία.
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16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
16.1. Ο υποψήφιος ανάδοχος να εγγυηθεί την υποστήριξη του οχήματος σε
ανταλλακτικά τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την παράδοσή του. Τα
ανταλλακτικά και η εργασία τοποθέτησης αυτών, που εγκαθίστανται από
το δίκτυο εξυπηρέτησης του προμηθευτή να καλύπτονται από εγγύηση
τουλάχιστον δύο (2) ετών.
16.2. Ο υποψήφιος ανάδοχος να εγγυηθεί την οργανωμένη τεχνική
υποστήριξη (service) από δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων σε όλη
την Αττική και να υποβάλει λίστα του εν λόγω δικτύου
εξουσιοδοτημένων συνεργείων.
17. ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
17.1. Κάθε όχημα να συνοδεύεται με πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων
οδηγιών, χειρισμού συντήρησης και επισκευής στην Ελληνική γλώσσα.
17.2. Να δοθούν φωτογραφίες, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με το
εξοπλισμό του προσφερόμενου οχήματος για την καλύτερη αντίληψη
του.
17.3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι όλα τα στοιχεία των
προσφερόμενων μοντέλων των οχημάτων αντιστοιχούν στον εξοπλισμό
που φέρουν από το εργοστάσιο κατασκευής, όπως αυτά φαίνονται από
τα τεχνικά φυλλάδια που έχουν κατατεθεί στην προσφορά.
18. ΠΑΡΑΔΟΣΗ
18.1. Η παράδοση των οχημάτων να γίνει με δαπάνες του προμηθευτή στο
σταθμό Αυτοκινήτων του Υπουργείου Υγείας που βρίσκεται στην Ιερά
Οδός 84, Αθήνα.
18.2. Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατός και μέχρι (8)
μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
18.3. Τα οχήματα να παραδοθούν έτοιμα προς λειτουργία, με ικανοποιητική
ποσότητα καυσίμου στη δεξαμενή τους και υγρό πλύσης κρυστάλλων, η
δε στάθμη των λιπαντικών και λοιπών υγρών να βρίσκεται στα
προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα.
19. ΠΑΡΑΛΑΒΗ
19.1. Ο χρόνος παραλαβής από την υπηρεσία θα είναι μέχρι μία (1) εβδομάδα
από την παράδοση των οχημάτων.
19.2. Μακροσκοπικός έλεγχος. Καθένα από τα οχήματα θα επιθεωρείται για
την επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και γενικά
την συμφωνία με τους όρους αυτής της προδιαγραφής.
19.3. Λειτουργικός έλεγχος. Ο λειτουργικός έλεγχος θα γίνει σε όλα τα οχήματα
της προμήθειας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει ενδεικτικά τη καλή λειτουργία του
9
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κινητήρα, του φωτισμού, της φωτεινής και ηχητικής σήμανσης, το κλείσιμο
θυρών, των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, πέδησης και γενικά
όλου του εξοπλισμού του οχήματος καθώς και έλεγχος του κινητήρα, του
κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού και των σωληνώσεων υγρών στο όχημα
για διαπίστωση τυχόν διαρροών.
20. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Με την παράδοση των οχημάτων ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει
δωρεάν για μια (1) εργάσιμη ημέρα, με κατάλληλο προσωπικό του, στο χώρο
παράδοσης (Ιερά Οδός 84, Αθήνα), τέσσερεις (4) οδηγούς της Υπηρεσίας σε θέματα
χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης του οχήματος.
Η υλοποίηση των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με σχετική σύμβαση που θα
υπογραφεί, στην οποία θα περιγράφονται οι όροι της παρούσας ανάθεσης και θα
αφορούν στον τόπο και χρόνο παράδοσης της προμήθειας και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται έως το ύψος του ποσού των τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ
(έως 36.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.
Η ως άνω συνολική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού
εξόδων του Υπουργείου Υγείας του τρέχοντος οικονομικού έτους 2022, και συγκεκριμένα
από το Φορέα 1015, τον Ειδικό Φορέα 501 και το Λογαριασμό 3120201001.
Η πληρωμή θα πραγματοποιείται κατόπιν σύνταξης πρακτικού από την αρμόδια τριμελή
ειδική επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα πιστοποιεί ότι έγινε η
παραλαβή των οχημάτων και ότι τηρήθηκαν οι όροι της σύμβασης, μετά την προσκόμιση
των απαραίτητων παραστατικών από τον Ανάδοχο.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής της προμήθειας που θα συμφωνηθεί στη
σχετική Σύμβαση.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 200 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Αρμόδια για την παραλαβή της ως άνω προμήθειας είναι η αρμόδια τριμελής ειδική
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Υπουργείου Υγείας (αρ. σχετ. 11).
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Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υποβάλει την προσφορά του έως τη Δευτέρα 13-06-2022
και ώρα 10:00 π.μ. στην Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υγείας (ισόγειο,
κτίριο Αριστοτέλους 19, Αθήνα), σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης για
την προμήθεια δύο (2) οχημάτων επιβατικών για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας».
Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από σχετική αίτηση συμμετοχής προς την
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου προσφοράς (προκειμένου
να πρωτοκολληθεί από την Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υγείας) και στην
οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου και της σχετικής πρόσκλησης. Η
αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

Ο κλειστός φάκελος θα περιλαμβάνει:
Α) Παραστατικό εκπροσώπησης (εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει με αντιπρόσωπό του).
Β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, η
οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία να
αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης και να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
ότι:
i) Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές του
υποχρεώσεις,
ii) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της
οποίας έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Γ) Γραπτή τεχνική προσφορά (σε κλειστό υποφάκελο), η οποία θα συμμορφώνεται πλήρως
με τις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω πρόσκλησης, ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1)
αντίγραφο.
Δ). Γραπτή οικονομική προσφορά (σε κλειστό υποφάκελο), ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1)
αντίγραφο, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή του κάτωθι Πίνακα:
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ΕΙΔΟΣ

ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(ΜΕ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ
ΦΠΑ)

Προμήθεια
δύο (2)
επιβατικών
οχημάτων

Σημειώνεται ότι οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε Ευρώ και να αναγράφονται
ολογράφως και αριθμητικώς.
Ε) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 όπου θα αναφέρεται ότι δεν
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 1, Άρθρου 73 του Ν.
4412/16. Η Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του νόμιμου
εκπροσώπου της εταιρείας.

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

Κοινοποιήσεις (Ηλεκτρονικά):
1. Γραφείο Υπουργού Υγείας
2. Γρ. Υπηρεσιακού Γραμματέα
3. Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης
4. Τμήμα Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικού
5. Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών
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