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Αθήνα, 12/06/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ.
101 91 - Παπάγου
Πληροφορίες A. Πιατίδου
Τηλέφωνο
213 - 130.89.72
Fax
210 - 130.83 92
Email
n.piatidou@yme.gov.gr
ΘΕΜΑ:

Αριθμ. Πρωτ.:
37816/3322

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

Πρωτογενές αίτημα για την κατασκευή και προμήθεια ανταλλακτικών

κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. και Φ.Δ.Χ. οχημάτων καθώς και
κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας Διπλωματικού Σώματος, από την
υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2019.
ΣΧΕΤ:
1. Το υπ. αριθμ. οικ. 37117/1335/16.05.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οδικών
Εμπορευματικών Μεταφορών.
2. Το υπ. αριθμ. οικ. 39077/1894/22.05.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης
Επιβατικών Μεταφορών.
3. H αριθμ. 40077/3549/12.06.2018 (ΑΔΑ: 6ΕΔΕ465ΧΘΞ-ΩΗΟ) Έγκριση Ανάληψης
Πολυετούς Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικής
Μέριμνας.
Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών, η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στην υπογραφή σύμβασης, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με αντικείμενο την κατασκευή και προμήθεια
ανταλλακτικών κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας για τις κατηγορίες οχημάτων Φορτηγών
Δημόσιας Χρήσης, Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης και Διπλωματικού Σώματος, οι οποίες
κατασκευάζονται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή φθοράς καθώς και νέους
συνδυασμούς κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας Διπλωματικού Σώματος, για το έτος 2018
και το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019.
Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο Σύμβασης

Κατασκευή και προμήθεια κρατικών πινακίδων,
σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. οικ. Α700/330/23201-2004 (Β’ 192) και 19800/82 (Β’ 455) Υ.Α., ως
εξής:
Κατηγορία Ι: Ανταλλακτικές κρατικές πινακίδες
κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγούνται σε
περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή
φθοράς:
- για Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ)
- για Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ)
Συνολική εκτιμώμενη ποσότητα: 700 ζεύγη.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: Κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας
Διπλωματικού Σώματος (Δ.Σ.)
Συνολική εκτιμώμενη ποσότητα: 150 ζεύγη
Τόπος Παράδοσης

Υπ.Υ.Με.: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου

Χρόνος Ανάθεσης και Παράδοσης

Η κατασκευή και προμήθεια των επιμέρους
ποσοτήτων των ως άνω πινακίδων θα
πραγματοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες των
αρμόδιων Υπηρεσιών, όπως αυτές θα προκύψουν
κατά τη διάρκεια του έτους 2018 και το πρώτο
εξάμηνο του 2019.
Η παράδοση θα πραγματοποιείται εντός
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την
ημερομηνία γνωστοποίησης του αιτήματος στον
προμηθευτή.

Κωδικός CPV

44423400-5 (Σήματα και συναφή είδη)

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ

9.500,00€

Φ.Π.Α. 24%

2.280,00€

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ

11.780,00€

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 39/110, ΚΑΕ 1739

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Κριτήριο Ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής, κατά κατηγορία πινακίδων.

Δικαιολογητικά για την ανάθεση
και την εξόφληση

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και
αποσπάσματα ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το ν.
4412/2016 (Α’ 147)
1. Φόρος εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού του
τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.
4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

Κρατήσεις

Υποβολή Προσφορών

2.

0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ
της Ε.Α.Α.Δ.Σ., η οποία υπόκειται σε τέλος
χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό
20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν.
4013/2011( Α’ 204),

3.

0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ
της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου
3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ
του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.
1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν.
4412/2016 (Α’ 204).

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή κατάθεσης
και θα υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του
Υπ.Υ.Με. (Αναστάσεως 2, Παπάγου) τις ημέρες και ώρες
7:00 έως 14:30
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Καταληκτική Ημερομηνία

19/06/2018 ημέρα Τρίτη

Δημοσιότητα

-

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr
- στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gr και www.ggde.gr

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, στην οποία διαβιβάζεται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί
στην έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης, σύμφωνα, με τα ανωτέρω
στοιχεία, ποσού ύψους πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ευρώ #5.890,00# σε βάρος της
πίστωσης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπ.Υ.Με, οικονομικού έτους 2018, στον Ε.Φ. 39/110,
ΚΑΕ 1739, με την επισήμανση ότι για το τρέχον οικονομικό έτος, η αιτούμενη με το παρόν αίτημα
υποχρέωση, δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016,
σωρευτικά ανά cpv.
Η υπολειπόμενη πίστωση για την εκτέλεση της ως άνω σύμβασης, ποσού ύψους #5.890,00€#, θα
αντληθεί από τον προϋπολογισμό του έτους 2019.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
ΑΘ. ΒΟΥΡΔΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Χρονολογικό Αρχείο
- Τμήμα Α
- Κ. Καρρά

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ε.ΤΑΠΟΥΣΑΝΗ

