Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ για τθν Προμικεια ‘’Ελαςτικϊν Επιςϊτρων Οχθμάτων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.’’
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Η προμικεια ζχει ςκοπό να καλφψει τθσ ανάγκεσ ςε Ελαςτικά Επίςωτρα διαφόρων οχθμάτων του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
Σα υπό προμικεια ελαςτικά κα πρζπει να είναι υποχρεωτικά καινοφργια, όχι από αναγόμωςθ, καταςκευισ ζωσ
και ζξι μινεσ πριν από τθν θμερομθνία παράδοςθσ (θλικία μικρότερθ ι ίςθ των ζξι μθνϊν)
Σα ελαςτικά κα είναι κατάλλθλα για χριςθ ςτουσ διευκυντιριουσ, ι κινθτιριουσ τροχοφσ, ι και ςτα δφο ηεφγθ
τροχϊν (all position) ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του φορζα και κα πρζπει να επιτυγχάνουν αντοχι, απόδοςθ και
αςφάλεια.
Για λόγουσ ομοιοτυπίασ θ ςυνολικι προςφερόμενθ ποςότθτα για κάκε είδοσ και διάςταςθ ελαςτικοφ πρζπει να
είναι του ιδίου καταςκευαςτικοφ οίκου και όχι διαφόρων.
Σα υπό προμικεια ελαςτικά κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 661/2009 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουλίου 2009 «για τισ απαιτιςεισ ζγκριςθσ τφπου και γενικισ
αςφαλείασ των μθχανοκίνθτων οχθμάτων και των ρυμουλκουμζνων τουσ, και των ςυςτθμάτων,
καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων και χωριςτϊν τεχνικϊν μονάδων που προορίηονται για τα οχιματα αυτά» (ΕΕ L 200
τθσ 31.7.2009, ς. 1), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, για τθν κατθγορία των οχθμάτων για τθν οποία
προορίηονται *βλ. άρκρο 8 (Σαξινόμθςθ ελαςτικϊν) ανωτζρω Κανονιςμοφ+, και κα ςυνοδεφονται κατά τθν
παράδοςθ από φωτοαντίγραφο ζγκριςθσ τφπου αρμόδιασ εγκριτικισ αρχισ ςφμφωνα με τουσ αντίςτοιχουσ
κανονιςμοφσ ΟΕΕ/ΗΕ Αρικ. 30, 54 & 117 και ςφμφωνα με τθ ςειρά τροποποιιςεων που αναφζρονται ςτον
Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 661/2009 (Παράρτθμα IV). Εντόσ τθσ τεχνικισ του προςφοράσ, ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα
υποβάλλει ςχετικι Τπεφκυνθ Διλωςθ του/των νόμιμου/ων εκπροςϊπου/ων του περί προςκόμιςθσ των
ανωτζρω αντίςτοιχων εγκρίςεων τφπου, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ. Κατά τθν παράδοςθ κα γίνει
ζλεγχοσ για τθν προςκόμιςθ των ανωτζρω αντίςτοιχων εγκρίςεων τφπου από τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ –
Παραλαβισ, κακϊσ επίςθσ και ότι τα υπό προμικεια είδθ φζρουν ςτθν επιφάνειά τουσ τθν αντίςτοιχθ ςιμανςθ.
Οι Τποψιφιοι Ανάδοχοι των ελαςτικϊν επιςϊτρων κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν εντόσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ
τουσ βεβαίωςθ του καταςκευαςτι των ελαςτικϊν ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι τα ελαςτικά τθσ καταςκευάςτριασ
εταιρείασ ζχουν χρθςιμοποιθκεί ωσ «πρϊτθσ τοποκζτθςθσ», ιτοι ςε καινοφρια αυτοκίνθτα που πωλοφνται ςτθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, από ςυγκεκριμζνεσ αυτοκινθτοβιομθχανίεσ (οι οποίεσ κα αναφζρονται) οποτεδιποτε ςτο
διάςτθμα από το 2016 ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τεχνικϊν προςφορϊν. Η εν λόγω βεβαίωςθ
κα πρζπει να είναι ςτθν Αγγλικι ι Ελλθνικι Γλϊςςα.
ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι χιλιάδων ευρϊ #20.000,00€#
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου και κα χρθματοδοτθκεί από το Γαλάηιο
Σαμείο .
III. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςασ προμικειασ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ
προςφορά με μοναδικό κριτιριο προςδιοριςμοφ τθν τιμι.

IV. ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ:
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν και τεμαχίων,
λαμβάνοντασ υπόψθ τον ςυνολικό κακϊσ και τουσ επιμζρουσ προχπολογιςμοφσ, όπωσ περιγράφονται ςτον πίνακα
που ακολουκεί:

ΕΛΑΣΙΚΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ
ΕΙΔΟ ΕΛΑΣΙΚΩΝ

Ποςότθτα ςε
τεμάχια

Σιμι Σεμαχίου (με ΦΠΑ)

1

Διάςταςθ:215/65R16 – Δείκτθσ Σαχφτθτασ:Η&ΑΝΩ – Δείκτθσ Φορτίου:106&ΑΝΩ
– Προοριηόμενθ Χριςθ: MIKTH – Προοριηόμενο Όχθμα: Επιβατθγό SUV

80

100,00€ (Εκατό ευρϊ με ΦΠΑ)

2

Διάςταςθ:235/70R16 – Δείκτθσ Σαχφτθτασ:Σ&ΑΝΩ – Δείκτθσ Φορτίου:98&ΑΝΩ –
Προοριηόμενθ Χριςθ: MIKTH – Προοριηόμενο Όχθμα: Επιβατθγό SUV

20

117,00€ (Εκατόν δεκαεπτά ευρϊ
με ΦΠΑ)

12

80,00€ (Ογδόντα ευρϊ με
ΦΠΑ)

12

490,00€ (Σετρακόςια ενενιντα
ευρϊ με ΦΠΑ)

6

470,00€ (Σετρακόςια εβδομιντα
ευρϊ με ΦΠΑ)

3 Διάςταςθ:205/55R16 – Δείκτθσ Σαχφτθτασ:V&ΑΝΩ – Δείκτθσ
Φορτίου:91&ΑΝΩ – Προοριηόμενθ Χριςθ: 100% άςφαλτοσ Προοριηόμενο Όχθμα: Επιβατθγό

4 Διάςταςθ:12R22,5 – Δείκτθσ Σαχφτθτασ: L – Δείκτθσ Φορτίου:152/148 –
Προοριηόμενθ Χριςθ: 100% άςφαλτοσ - Προοριηόμενο Όχθμα:
Λεωφορεία, Πζλμα Ελαςτικοφ: Κςιο

5 Διάςταςθ:295/80R22,5 – Δείκτθσ Σαχφτθτασ: L – Δείκτθσ
Φορτίου:152/148 – Προοριηόμενθ Χριςθ: 100% άςφαλτοσ Προοριηόμενο Όχθμα: Λεωφορεία, Πζλμα Ελαςτικοφ: Κςιο

V. TΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΙΔΩΝ
Ωσ τόποσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν ορίηονται οι εγκαταςτάςεισ τθσ Επιςκευαςτικισ Βάςθσ (Ε.Β./Λ..ΕΛ.ΑΚΣ.) που βρίςκονται (Ελευςίνα, κζςθ Καλυμπάκι). Η μεταφορά και παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα
πραγματοποιθκεί με ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι.
VI. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΙΔΩΝ
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν δεν κα ξεπερνά τισ δζκα (10) θμζρεσ από τθν επομζνθ θμζρα τθσ
υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
VII. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ
Η παραλαβι κα ολοκλθρωκεί εντόσ ενόσ (01) μθνόσ από τθν παράδοςθ των προςφερόμενων ειδϊν και κα γίνει
από τθν αρμόδια Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ - Παραλαβισ υμβάςεων Προμθκειϊν και Παραλαβισ υμβάςεων
παροχισ Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτισ
παροφςεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
VIII. ΕΓΓΤΗΗ
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
Σα υπό προμικεια είδθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ελάχιςτθσ διάρκειασ ενόσ
(01) ζτουσ. Η διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ οριςτικισ παραλαβισ
τουσ.

ΟΔΗΓΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ προςφζροντεσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ο οποίοσ κα περιλαμβάνει δφο
(02) υποφακζλουσ, «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».
τον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετοφνται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό και ςε κάκε
περίπτωςθ Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του
οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να υποβάλει προςφορά με τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζχει λάβει
γνϊςθ και αποδζχεται ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ
υπογραφισ.
τον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν τα κάτωκι:
-Πλιρθσ και ςαφισ περιγραφι των υπό προμικεια ειδϊν
-Σθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. ε περίπτωςθ
διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι
ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ
νομοκεςία- μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο
που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
-Σο ποςοςτό ΦΠΑ επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγονται τα προςφερόμενα είδθ.
-Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον επτά μινεσ).
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον πίνακα που
ακολουκεί:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
(άνευ ΦΠΑ,
ςυμπεριλαμ
βανομζνων
νομίμων
κρατιςεων)

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ
(άνευ
ΦΠΑ,
ςυμπεριλαμβανο
μζνων νομίμων
κρατιςεων)

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ

Η τεχνικι προςφορά αποςφραγίηεται πρϊτθ και μόνο αν γίνει αυτι αποδεκτι, αποςφραγίηεται και θ
οικονομικι προςφορά.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ
Ο Προςωρινόσ Ανάδοχοσ, ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ μζςω τθσ
επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.. – ΕΛ. ΑΚΣ./Δ.Ε.Μ) για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ,
όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Αϋ147), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του. Ο φάκελοσ αυτόσ,

ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ ¨ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ¨ και τον τίτλο τθσ προμικειασ, κα
περιλαμβάνει, επί ποινι απόρριψθσ, τα κάτωκι:
Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ
ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ
βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του
άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147).
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα
μζλουσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι προςϊπου που ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και προςωπικϊν
εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου
Ανϊνυμων Εταιριϊν.
Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του
Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147), θ ανακζτουςα Αρχι, αποκλείει τον οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 9 του άρκρου 80 Ν
4412/16 (ΦΕΚ Αϋ147),αντί του προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ, δφναται να υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.
1599/1986 (Αϋ 75), κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι
κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςισ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (ιτοι
φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα).
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν,
απορρίπτεται εξ ολοκλιρου θ προςφορά του υποψθφίου αναδόχου και θ ανάκεςθ γίνεται ςτον προςφζροντα
που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, εφόςον υπάρχει
άλλθ αποδεκτι οικονομικι προςφορά και εφόςον τα ¨ Δικαιολογθτικά Ανάκεςθσ¨ πλθροφν τισ
προχποκζςεισ.

