Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS TSEPELIS
Ημερομηνία: 2020.05.29 11:55:00 EEST

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ιωάννινα 29-05-2020 Α.Π.: 64392/4632
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Προϋπ/σμός: 1.124.000,00 €, με Φ.Π.Α.
Α. Π. Διακήρυξης: 51954/4116/07-05-2020
Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:90339

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα: Διευκρίνηση σχετικά με τη διακήρυξη με αριθμό 51954/4116/07-05-2020, στα πλαίσια του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90339/2020.

Αναφορικά με την ανωτέρω διακήρυξη, που αφορά την προμήθεια διπλοκάμπινων ημιφορτηγών
και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου, διευκρινίζουμε ότι:
Σύμφωνα με την παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 (παρ. 2.4.4 "Περιεχόμενα
Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών",
Υποσημείωση 111 σελ. 32 της Διακήρυξης), για την τιμή των προς προμήθεια υλικών, προβλέπεται ότι:
«Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης».
Ως εκ τούτου στην προσφερόμενη τιμή των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α., στην υποβαλλόμενη οικονομική
προσφορά (τόσο του συστήματος όσο και του υποδείγματος), θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι
προβλεπόμενες επιβαρύνσεις, όπως και το Ειδικό Τέλος Ταξινόμησης, εξαιρουμένου του Φ.Π.Α. Με βάση
την τιμή αυτή θα γίνει η σύγκριση των προσφορών.
Στην οικονομική προσφορά, που θα υποβάλλουν οι προσφέροντες, σύμφωνα με το σχετικό
υπόδειγμα της Διακήρυξης, στα πεδία που σχετίζονται με το Φ.Π.Α., θα αναγράφονται τα ποσά που
προκύπτουν έπειτα από τον υπολογισμό του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι τιμές, με Φ.Π.Α., των οικονομικών προσφορών, όπως προκύπτουν από την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, δε θα ληφθούν υπόψη και σε κάθε περίπτωση ασυμφωνίας των
στοιχείων της οικονομικής προσφοράς του συστήματος και αυτής που θα συνταχθεί με βάση το
υπόδειγμα, υπερισχύει η υποβληθείσα με βάση το υπόδειγμα.
Το παρόν αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (http://php.gov.gr) στην ενότητα
Προκηρύξεις και στα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

