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Αριθμ. πρωτ.
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ανά τμήμα, με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη
σχέση ποιότητας - τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή γενικών
υπηρεσιών συμβούλου : Α. για τη σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για την εφαρμογή
εθνικού πλαισίου πολιτικής στις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και Β. για την καταγραφή της
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, συνολικής
προϋπολογισθείσας
δαπάνης
διακοσίων
σαράντα
χιλιάδων
ευρώ
240.000,00
€,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα προβεί
στη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ανά τμήμα, για την παροχή γενικών υπηρεσιών συμβούλου
για τη σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για την εφαρμογή εθνικού πλαισίου πολιτικής στις υποδομές
εναλλακτικών καυσίμων και για την καταγραφή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις εγκαταστάσεις
εξυπηρέτησης οχημάτων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει τιμής, σύμφωνα με τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία :
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας
ΤΜΗΜΑ Α΄: 161.290,32 €
ΤΜΗΜΑ Β΄: 32.258,00 €
ΣΥΝΟΛΟ : 193.548,32 €
24 %
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας - τιμής.
ΤΜΗΜΑ Α΄: Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για την εφαρμογή
εθνικού πλαισίου πολιτικής στις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων :
1. Αξιολόγηση των διαφόρων τεχνολογικών οχημάτων που
χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα.
2. Αξιολόγηση της δυνατότητας και επάρκειας εφοδιασμού των
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.
Για την ανωτέρω ανάλυση θα ληφθούν υπόψη τα δεδομένα, οι
ιδιαιτερότητες και οι περιορισμοί των υφιστάμενων δικτύων του συστήματος
στη χώρα μας, θα παρουσιαστούν μοντέλα πρόβλεψης της κατάστασης των
δικτύων για την επόμενη δεκαετία, θα καταγραφούν οι εναλλακτικές και για
το πιο ρεαλιστικό μοντέλο θα αναζητηθεί η βέλτιστη πρακτική εφαρμογής
ενεργειών (action plan) για την επίτευξη των χρονικών προθεσμιών και των
στόχων που έχουν καταγραφεί στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής και τον ν.
4439/2016 γενικότερα.
ΤΜΗΜΑ Β΄: Καταγραφή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις εγκαταστάσεις
εξυπηρέτησης οχημάτων : Αντικείμενο του ανωτέρω έργου είναι η
καταγραφή των όρων , των προϋποθέσεων της διαδικασίας των ευρωπαϊκών
προτύπων, των υιοθετημένων πρακτικών εφαρμογής ανά κράτος μέλος της
Ε.Ε. για τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων , δηλαδή για τα πρατήρια

παροχής καυσίμου και2019-04-11
ενέργειας, τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης
19REQ004776947

CPV
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤHΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

αυτοκινήτων, τα ΚΤΕΟ, τους σταθμούς αυτοκινήτων, και τους τεχνίτες
επισκευής οχημάτων.
73000000-2 [Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης].
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης,
ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.
1. ΤΜΗΜΑ Α΄ (200.000€) : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΕΡΓΟ:
2018ΣΕ38000000 , ΣΑΕ 380.
2. ΤΜΗΜΑ Β΄(40.000€) : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΕΡΓΟ:
2018ΣΕ38000001 , ΣΑΕ 380.
Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν:
α)* 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
σύμφωνα με το άρθρο 375 του v. 4412/2016.
β)* 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Ε.Π.),
σύμφωνα με το άρθρο 350 του v. 4412/2016.
γ)* 0,02% υπέρ Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016
υπό την προϋπόθεση έκδοσης της προβλεπόμενης στην ως άνω παράγραφο
ΚΥΑ.
*Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου
3%, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και
εισφορά υπέρ ΟΓΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% (σύμφωνα με το ν.
4169/1961).
γ) 8% φόρος εισοδήματος
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της
Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)
www.eprocurement.gov.gr.

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Νικολακοπούλου Αργυρή
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Δ.Ο.Δ./Τμήμα Π.Δ.Ε.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων
Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
ΤΚ 156 69, Παπάγου)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Α. Κουτσονίκας
3. Α. Σκρουμπή
4. Χ. Ξένος

