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ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ: Πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή και προμήθεια κρατικών μεταλλικών
πινακίδων επιβατικών οχημάτων, μοτοσυκλετών, ρυμουλκούμενων και μηχανημάτων έργων».
Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα
προβεί στη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή και
προμήθεια κρατικών μεταλλικών επιβατικών οχημάτων, μοτοσυκλετών, ρυμουλκούμενων και μηχανημάτων
έργων» (Διακήρυξη 01/2017), σύμφωνα με τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

:

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ

:

Κατασκευή και προμήθεια κρατικών μεταλλικών πινακίδων αυτοκινήτων οχημάτων
και μοτοσυκλετών, ως εξής:
α) Διακοσίων χιλιάδων (200.000) ζευγών μεταλλικών πινακίδων επιβατηγών
οχημάτων.
β) Ογδόντα χιλιάδων (80.000) τεμαχίων μεταλλικών πινακίδων ιδιωτικής χρήσης
μοτοσυκλετών.
γ) Δύο χιλιάδων (2.000) τεμαχίων μεταλλικών πινακίδων ρυμουλκούμενων
δημόσιας χρήσης οχημάτων (ΦΔΧ).
δ) Τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ζευγών μεταλλικών πινακίδων οχημάτων
μηχανημάτων έργων (ΜΕ-ΙΧ).
ε) Δύο χιλιάδων (2.000) ζευγών μεταλλικών πινακίδων οχημάτων Επιβατηγών
αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης που εισάγονται με μειωμένες δασμοφορολογικές
επιβαρύνσεις ή ατελώς.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

:

Τακτικός προϋπολογισμός, Ε.Φ.: 39-110, Κ.Α.Ε.: 1739

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

:

1.145.161,29 €

Φ.Π.Α.

:

24%

CPV

:

44423400-5 (Σήματα και συναφή είδη)

:

α) Το 40% της προς προμήθεια ποσότητας, ανά είδος, θα παραδοθεί εντός δύο (2)
μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και
β) Το υπόλοιπο 60%, ανά είδος, θα παραδοθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΧΡΟΝΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

α)* 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με
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το άρθρο 375
του v. 4412/2016

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

:

:

β)* 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το
άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 υπό την προϋπόθεση έκδοσης της
προβλεπόμενης στην ως άνω παράγραφο ΚΥΑ.
γ)*0,02% υπέρ Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 υπό
την προϋπόθεση έκδοσης της προβλεπόμενης ΚΥΑ.
*Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3%
(ποσό Α’) σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και
εισφορά υπέρ ΟΓΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του Α’ ποσού σύμφωνα με
το ν. 4169/1961.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της
Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr & www.ggde.gr,
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)
http://www.eprocurement.gov.gr
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