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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ
ΔΙΕΤΘΤΝΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νςθ
:Διαςταφρωςθ Βουτϊν Σταυρακίων
Ταχ. Κϊδικασ : 71 110
Ρλθροφορίεσ : Σπυριδάκησ Χριςτόφοροσ
Τθλζφωνο
: 2810 260197
Fax
: 2810 260197
E-mail
:
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηράκλειο, 28/09/2018
Αριθ. Πρωτ. : 4044

ΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΑΜΕΣΘΣ ΒΟΘΘΕΙΑΣ
4Θ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΑΑΤΘΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ
Ρρομικεια υλικϊν με Διαπραγμάτευςθ

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ
ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΟΣ ΧΟΝΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ
ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΩΝ

Χαμθλότερθ τιμι

CPV

34351100-3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΝΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ

3844,00

ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΟΣΦΟΩΝ

120 θμζρεσ

ΑΡΙΘΜΟ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

170

Κ.Α.Ε.

1435

Α/Α ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΑΝΑΛΘΨΘΣ ΥΡΟΧΕΩΣΘΣ

1164

ΑΔΑAΡΟΦΑΣΘΣ ΑΝΑΛΘΨΘΣ ΥΡΟΧΕΩΣΘΣ

Ω43ΞΟ1Ρ-ΒΧΩ

ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΘΜΑΤΟΣ

18REQ003760826
ΓΕΟΜΑΚΑΚΘΣ ΣΟΦΟΚΛΘΣ
ΜΡΕΗΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ

ΑΜΟΔΙΟΣ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΓΑΣΙΩΝ

11/10/2018 Ημζρα Πζμπτη ώρα 12:00
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΙΣΤΩΤΑ

Το Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ προκειμζνου να προβεί ςτθν ανάδειξθ αναδόχου για προμικεια
ελαςτικϊν: Ρροςκαλεί κάκε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προφορά για τα υπό προμικεια είδθ, ζωσ
τθν οριηόμενθ καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα.
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Α/Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΣΕΜΑΧΙΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ M+S (215/70/R15C) 112/110R
ΘΕΡΙΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ (225/70/R15C)
112/110R

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ
Τ Φ.Π.Α

12

1.488,00

20

2.356,00

Υπόδειγμα Ρίνακα Οικονομικισ Ρροςφοράσ Α.Δ.

Α/Α

ΕΙΔΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ
(ςε
τεμάχια)

ΕΛΑΣΤΙΚΑ M+S (215/70/R15C)
112/110R

12

ΘΕΡΙΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ (225/70/R15C)
112/110R

20

Σιμή ανά
τεμάχιο
Χωρίσ
ΦΠΑ

υνολική
τιμή είδουσ
χωρίσ

ΦΠΑ

ΦΠΑ υνολική
τιμή
είδουσ

Παρατηρ
ητήριο
Σιμών
ΕΠΤ την
…………..

ΠΡΟΦΟΡΕ
1. Οι προςφορζσ του διαγωνιςμοφ υποβάλλονται ςφμφωνα με το άρκρο 38 παρ. 6 του Ρ.Δ.
118/07, μζχρι τθν 11/10/2018 Ημζρα Πζμπτη ώρα 12:00 ΠΜ ςτο πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ
(Διαςταφρωςθ Βουτϊν και Σταυρακίων ζναντι ΤΕΡ ΡΑΓΝΘ Τ.Κ. 71110) και κα απευκφνονται
ςτθν αρμόδια επιτροπι που ζχει ςυγκροτθκεί με τθν υπ’ αρ. 36/29-12-2016/ κζμα ΕΘΔ
2Απόφαςθ του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.
2. Οι προςφορζσ κα κατατίκενται ςε φάκελο πάνω ςτον οποίο κα πρζπει να αναγράφονται
ευκρινϊσ τα κάτωκι:
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΑΜΕΣΘΣ ΒΟΘΘΕΙΑΣ, 4Θ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΑΑΤΘΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ,
Διαςταφρωςθ Βουτϊν και Σταυρακίων ζναντι ΤΕΡ ΡΑΓΝΘ Τ.Κ. 71110.
 Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ με κεφαλαία γράμματα.
 Ο αρικμόσ μικροπρομικειασ 170/27-09-2018 8και τα είδθ ςτα οποία αναφζρεται θ
προςφορά
 Τα ςτοιχεία του αποςτολζα – προςφζροντοσ.
3. Στθν ζγγραφθ προςφορά του ο ενδιαφερόμενοσ προςφζρων κα αναλαμβάνει ρθτϊσ τθν
δζςμευςθ ότι κα εκτελζςει τθν προμικεια ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που
περιγράφονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. Ζξοδα μεταφοράσ των υπό προμικεια ειδϊν
επιβαρφνουν τον προμθκευτι.
4. Η μειοδοςία γίνεται κατ’ είδοσ, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και οι προςφζροντεσ
προμηθευτζσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο των ειδών που
περιλαμβάνονται ςτην ανωτζρω κατάςταςη των ειδών/υλικών.
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5. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ πρζπει να ζχουν ςαφι παραπομπι ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ
Ε.Ρ.Υ. (με παραπομπι ςτο υλικό ίδιο ι αντίςτοιχο, τον α/α, περιγραφι, τιμι κ.λ.π.). Σε
περίπτωςθ που δεν περιλαμβάνονται ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν πρζπει να γίνεται ςαφισ
μνεία προσ τοφτο.
6. Χρόνοσ παράδοςθσ τμθματικά ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ .
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ςυμπλθρωμζνθ ςφμφωνα με το Ρροςάρτθμα που ακολουκεί
. Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν υπεφκυνθ
διλωςθ του παραρτιματοσ.
•Θ θμερομθνία τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ πρζπει να είναι εντόσ των τελευταίων τριάντα
θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν (δεν
απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ).
•Για τισ περιπτϊςεισ (γ) και (δ), τθν υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλουν :
οι διαχειριςτζσ ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
o Ρρόεδροσ ι ο Διευκφνοντασ Σφμβουλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ
(Α.Ε.)
o Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τουσ Συνεταιριςμοφσ.
ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου.
κάκε μζλοσ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ.
Ρροσ διευκόλυνςθ των ςυμμετεχόντων θ Υπεφκυνθ Διλωςθ επιςυνάπτεται τθσ παροφςθσ.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Θ γνωςτοποίθςθ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ του αρμόδιο προσ τοφτο οργάνου του φορζα
που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνιςμό, γίνεται με ζγγραφθ ειδοποίθςθ που αποςτζλλεται
με φαξ.
2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατείνεται το ανϊτερο μζχρι το ½ αυτοφ με
επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου για τθν επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων
(Ρ.Δ. 118/2007 αρ. 26) ι να μετατίκεται.
3. Θ παραλαβι των ςυμβατικϊν ειδϊν, ο χρόνοσ παραλαβισ τουσ, κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ
παράδοςθ, απόρριψθ υλικϊν κλπ, διζπονται από τα οριηόμενα ςτα άρκρα 27, 28, 32,33 και
34 του ΡΔ 118/07.
4. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ του ςυμβατικοφ είδουσ, κα γίνει μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και
ποςοτικι παραλαβι του ςυμβατικοφ είδουσ.
5. Ο προμθκευτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ.
6. Τα απαιτοφμενα για τθν πλθρωμι δικαιολογθτικά ορίηονται ςτο άρκρο 35 του Ρ.Δ. 118/07.
7. Για ότι δεν περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα ιςχφον οι ςχετικζσ περί προμθκειϊν διατάξεισ τθσ
κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.
Θ παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται θλεκτρονικά ςτο ΔΙΑΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr , ςτθν διαδικτυακι
πφλθ τθσ Γεν. Γραμματείασ Εμπορείου www.promitheus.gov.gr , κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ www.ekab.gr.
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Θ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
4θσ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ

ΗΕΑΚΘ ΜΑΓΔΑΛΙΝΘ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

1. Οριςμόσ διαςτάςεων:
i. Ρλάτοσ πζλματοσ ςε mm: 215 & 225
ii. Αναλογία πλευρικοφ τοιχϊματοσ/πζλματοσ (προφίλ) % : 70
iii. Διάμετροσ ηάντασ ςε inches : 15
2. Διάταξθ των λινϊν: “R” = Radial (Ακτινικι)
3. Ρροςδιοριςμόσ για χριςθ ςε οχιματα τφπου VAN, όπωσ τα αςκενοφόρα:
Σε αυτι τθν περίπτωςθ απαιτείται να φζρουν ςτο πλευρικό τοίχωμα τθν ζνδειξθ “C” μετά
τισ διαςτάςεισ.
4. Δείκτθσ φορτίου (αρικμόσ ωσ και 3 ψθφίων): 110 -112
5. Δείκτθσ ταχφτθτασ (λατινικό κεφαλαίο γράμμα): R
6. Ρροςδιοριςμόσ κατθγορίασ ελαςτικϊν:
a. Θερινά - Αςφάλτου τα 225/70/R15C
b. Λάςπησ & Χιονιοφ (κα πρζπει ςτο πλευρικό τοίχωμα να φζρει τθν ζνδειξθ “M+S”) τα 215/70/R15C
Γενικζσ Απαιτιςεισ:
i. Τα ελαςτικά επίςωτρα πρζπει να μθν παρουςιάηουν τα παρακάτω καταςκευαςτικά ελαττϊματα:
ωγμζσ πλευρικϊν τοιχωμάτων και πζλματοσ.
Ατζλειεσ του πλζγματοσ ϊςτε να επθρεάηεται θ μορφι και ςυνεπϊσ θ αξιοπιςτία κατά τθν χριςθ.
Διαχωριςμό των λινϊν ι αποκόλλθςθ του πζλματοσ.
Ανομοιομορφία ςτισ διαςτάςεισ μεταξφ νοθτϊν διαδοχικϊν εγκαρςίων τομϊν.
Ελαττωματικι κυκλικι ςτεφάνθ με κυρτϊματα ι ελλιπι κάλυψθ του μεταλλικοφ πυρινα με
ελαςτικό.
ii. Πλα τα ελαςτικά επίςωτρα κα πρζπει να είναι τφπου “Tubeless”, δθλαδι να μθν απαιτείται θ
χριςθ αεροκάλαμο
iii. Θ θμερομθνία καταςκευισ των ελαςτικϊν επιςϊτρων πρζπει να μθν υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12)
μινεσ κατά τθν θμερομθνία τθσ παράδοςισ τουσ.
iv. Πλα τα ελαςτικά κα πρζπει να είναι καινοφρια,αμεταχείριςτα και να ςτεροφνται εργοςταςιακϊν
ελαττωμάτων. Δεν κα γίνονται δεκτά ελαςτικά που προζρχονται από αναγόμωςθ ι επαναχάραξθ.
v. Ο προμθκευτισ πρζπει να παρζχει εγγφθςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ των ελαςτικϊν επιςϊτρων
μζχρι του ορίου τθσ φυςιολογικισ φκοράσ τουσ.
vi. Τα ελαςτικά επίςωτρα πρζπει να προζρχονται από οίκο καταςκευισ
“Πρώτησ Σοποθζτηςησ” δθλαδι από καταςκευαςτι εγνωςμζνου κφρουσ
και αξιοπιςτίασ, ο οποίοσ ιδθ να τροφοδοτεί τουλάχιςτον μία
αυτοκινθτοβιομθχανία με ελαςτικά του για πρϊτθ τοποκζτθςθ ςτθ
γραμμι παραγωγισ των οχθμάτων.
vii. Τα ελαςτικά επίςωτρα πρζπει να ζχουν ζγκριςθ τφπου ςφμφωνα με τουσ
Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ και τθν Ελλθνικι νομοκεςία. Να
αναγράφεται ςε αυτά θ ζγκριςθ (Ε), θ χϊρα ζγκριςθσ (αρικμόσ που
δθλϊνει τθν χϊρα) και ο αρικμόσ τθσ ζγκριςθσ του ελαςτικοφ
επιςϊτρου.
viii. Επί των πλευρικϊν τοιχωμάτων των ελαςτικϊν επιςϊτρων πρζπει να
υπάρχουν, ςε ανάγλυφθ μορφι, οι προβλεπόμενεσ από τθν ιςχφουςα
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νομοκεςία και τθν E.T.R.T.O. επιςθμάνςεισ και τεχνικά ςτοιχεία, κακϊσ
το εργοςτάςιο και θ χϊρα παραγωγισ τουσ. Αυτζσ οι ενδείξεισ κα πρζπει
να αποτυπϊνονται ςτα ελαςτικά επίςωτρα κατά το ςτάδιο τθσ
παραγωγικισ διαδικαςίασ και όχι εκ των υςτζρων ςτο ιδθ ζτοιμο
προϊόν
Θ ΤΙΜΘ ΡΟΣΦΟΑΣ ΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΘΑ ΡΕΙΛΑΜΒΆΝΕΙ-ΤΘΝ ΑΡΟΣΥΣΘ ΤΟΥ ΡΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΤΘΝ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΤΟΥ ΝΕΟΥ-ΑΛΛΑΓΘ ΒΑΛΒΙΔΟΣ ΑΕΑ-ΗΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΘ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΧΩΝ
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