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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊου COVID-19,στήριξης της αγοράς
εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας(Φ.Ε.Κ. 157/τ.Α’/10-08-2020) .

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ «ΕΚΑΒ» - ΝΠΔΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
179/06-10-2020
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19 /10/2020,
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ: 11:00π.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19 /10/2020,
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ: 11:00π.μ.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΤΟΠΟΣ: ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 6ο χλμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ
Τ.Θ 130, Τ.Κ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Ελαστικά επίσωτρα διαφόρων διαστάσεων για οχήματα
ΕΚΑΒ Αλεξ/πολης με εργασία τοπ/σης, ζυγοστάθμισης,
αλλαγής βαλβίδας και επισκευή ελαστικού σε όλη την
διάρκεια ζωής του .
Αναλυτικά (σελ.2-3) :
1) 225/75 R16C (Μ+Σ)
2) 235/65 R16C (M+Σ)
3) 215/60 R17C 107/109T ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ
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1) 48 (ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΧΤΩ) τεμάχια
2) 80 (ΟΓΔΟΝΤΑ) τεμάχια
3) 16 (ΔΕΚΑΕΞΙ) τεμάχια
34351100-3

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
CPV
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΎΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κ.Α.Ε.
Α/Α
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ (σελ. 7-8)
15.488,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 19.205,12€ με Φ.Π.Α
24% (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται εργασία τοπ/σης,
ζυγοστάθμιση, αλλαγή βαλβίδας και επισκευή
ελαστικών σε όλη την διάρκεια ζωής τους)
180 ΗΜΕΡΕΣ
1435
3068
ΩΨΓ5ΟΡ1Π-ΓΒΧ
20REQ007457062
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
έχει οριστεί με την υπ’ αριθ. ΣΥΝ. 45/23-12-2019 Θέμα 30
Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.
ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2551089377
e-mail: d.theodorakidis@ekab.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Το ΕΚΑΒ Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, κατόπιν του υπ’αρίθμ ΑΕ 179/06-10-2020 Αιτήματος
προμήθειας και σύμφωνα με την ΠΝΠ(ΦΕΚ 157/10-08-2020) προκειμένου να προβεί στην
ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
προσκαλεί κάθε
ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας , έως
την οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα και σύμφωνα με τον παρακάτω
επισυναπτόμενο πίνακα.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Α/Α

1
179/06-10-20

2

ΕΙΔΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΕΠΙΣΩΤΡΑ 225/75
R16C (Μ+Σ)
για ασθ/ρα του
ΕΚΑΒ-9 με
εργασία τοπ/σης,
ζυγοστάθμισης,
αλλαγής βαλβίδας
και επισκευή των
ελαστικών σε όλη
την διάρκεια ζωής
τους.
ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΕΠΙΣΩΤΡΑ
235/65R16C (Μ+Σ)
για ασθ/ρα του

[2]

Ποσότητα
(τεμ.)

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

48

6.309,12€

80

10.515,20€
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3

ΕΚΑΒ-9 με
εργασία τοπ/σης,
ζυγοστάθμισης,
αλλαγής βαλβίδας
και επισκευή των
ελαστικών σε όλη
την διάρκεια ζωής
τους.
ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΕΠΙΣΩΤΡΑ
215/60R17C
107/109Τ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ
για ασθ/ρα του
ΕΚΑΒ-9 με
εργασία τοπ/σης,
ζυγοστάθμισης,
αλλαγής βαλβίδας
και επισκευή των
ελαστικών σε όλη
την διάρκεια ζωής
τους.

ΣΥΝΟΛΟ

16

2.380,80€

144

19.205,12€

ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέχρι την 19/10/2020,
ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΩΡΑ: 11:00 Π.Μ. στο πρωτόκολλο του Ε.Κ.Α.Β. Αλεξ/πολης (1ος όροφος) σε
κλειστό φάκελο με την ένδειξη: «Προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ , ΑΕ 179/06-10-2020 του
ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ κατ’εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ
157/τ.Α’/10-08-2020», που θα απευθύνεται στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού, πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
• ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ,ΔΡΑΓΑΝΑ,ΠΕΡΙΟΧΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
• Ο αριθμός 179/06-10-20 και το αντικείμενο του διαγωνισμού
• Η φράση «Προς την αρμόδια επιτροπή προμήθειας που διενεργεί τον διαγωνισμό»
• Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος.
ή αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση i.sxoinas@ekab.gr με θέμα «Προμήθεια
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΑΕ 179/06-10-2020 του ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ κατ’εφαρμογή της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 157/τ.Α’/10-08-2020 σε μορφή PDF.
Οι προσφορές που θα αποσταλούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα δεν θα αξιολογούνται.
Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την
δέσμευση ότι θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στην παρούσα.
3. Η μειοδοσία γίνεται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή
και οι προσφέροντες προμηθευτές υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη που
περιλαμβάνονται στον παραπάνω επισυναπτόμενο πίνακα ειδών. Επίσης η συνολική

2.
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ποσότητα του συγκεκριμένου είδους θα πρέπει να είναι των ιδίων προδιαγραφών, του ιδίου
κατασκευαστή και όχι διαφόρων.
Ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, με την προσφορά του
να καταθέσει κατάλογο με τουλάχιστον ένα (1) δικό του ή συνεργαζόμενο με αυτόν
κατάστημα στην έδρα του Παραρτήματος του ΕΚΑΒ στη Αλεξ/πολη που θα αναλαμβάνει την
τοποθέτηση των υπό προμήθεια ελαστικών. Επίσης, θα κατατεθούν η άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος και η άδεια λειτουργίας του καταστήματος. Για τα προσφερόμενα ελαστικά θα
ισχύουν οι εργοστασιακές εγγυήσεις
Στην τιμή των προσφερόμενων ειδών θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος της εργασίας
αντικατάστασης ανά τεμάχιο ελαστικού, , καθώς και η επισκευή των ελαστικών σε όλη την
διάρκεια ζωής τους. Στην εργασία αντικατάστασης του ελαστικού θα περιλαμβάνεται
υποχρεωτικά η ζυγοστάθμιση του τροχού και η αντικατάσταση της βαλβίδας αέρος με
καινούρια .
Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών και κάθε άλλη δαπάνη επιβαρύνουν τον
προμηθευτή.
Χρόνος παράδοσης έως τριάντα (30)μέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ και Τόπος παράδοσης Αλεξανδρούπολη στο κτίριο του Παραρτήματος στην
Αλεξανδρούπολη στη ΔΡΑΓΑΝΑ 6ο χιλ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης , περιοχή ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟΥ.

Μέσα στον κυρίως φάκελο θα περιέχονται :
Α. 1.Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8. του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει
,συμπληρωμένη σύμφωνα με το Προσάρτημα που ακολουθεί.
• Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην
υπεύθυνη δήλωση του παραρτήματος .
• Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών, προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα
Κ.Ε.Π.
Την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν:
1)Οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και των προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε)
2)Ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις
περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε)
3)Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς.
4)Ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.
5)Κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.
Προς διευκόλυνση των συμμετοχόντων η Υπεύθυνη Δήλωση διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή
στη ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ (www.ekab.gr)
Δεν απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφων των προσφορών και των δικαιολογητικών.
Α.2 Κατάλογο με τουλάχιστον ένα (1) δικό του ή συνεργαζόμενο με αυτόν κατάστημα στην έδρα
του Παραρτήματος του ΕΚΑΒ στη Αλεξ/πολη που θα αναλαμβάνει την τοποθέτηση των υπό
προμήθεια ελαστικών Επίσης, θα κατατεθούν η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και η άδεια
λειτουργίας του καταστήματος.
[4]
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2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης: Κάθε συμμετέχοντος ,όπως Φ.Ε.Κ ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις του ( για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε και Ε.Π.Ε),ευκρινή φωτοαντίγραφο ή
απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του(για Ο.Ε
και Ε.Ε).Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων
Σύμβουλος ΑΕ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα
νομιμοποίησης αυτών ,αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική
μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
3. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με
αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους.

B. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» , ο οποίος θα περιέχει
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8. του ν. 1599/1986 (Α΄75) του προσφέροντος στην οποία
i) δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές ,όπως αυτά
ορίζονται στο Παράρτημα Α’ που ακολουθεί
ii) δηλώνει ότι τα ελαστικά θα έχουν εγγύηση ασφαλούς λειτουργίας των ελαστικών επισώτρων
μέχρι του ορίου της φυσιολογικής φθοράς τους.
iii) δηλώνει ότι η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών επισώτρων πρέπει να μην υπερβαίνει
τους δώδεκα (12) μήνες κατά την ημερομηνία παράδοσής τους.
και θα περιέχει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά πιστοποιητικά που ζητούνται, στην ελληνική γλώσσα.
Γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα .
Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, στις
19/10/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ στο Γραφείο Προμηθειών του ΕΚΑΒ
Αλεξανδρούπολης.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώ σεις/κοινοπραξίες
αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα.
2.Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα
που διενεργεί το διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση.
3.Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη
παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του
Ν.4412/2016.
4.Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους ,θα γίνεται μετά την οριστική, ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή του συμβατικού είδους.
5.Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο Ν 4412/2016 άρθρο 200.
6.Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
7.Όποιο στοιχείο ή όρος δεν αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση, καλύπτεται από τις
ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 20174/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
αυτής, καθώς και τις σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε
ισχύουν.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε.179/2020

Α/Α

1

2

3

Ποσότητα
ΤΙΜΗ
(τεμ.)
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΙΔΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ
225/75R 16C (Μ+Σ)
για ασθ/ρα του
ΕΚΑΒ-9 με εργασία
τοπ/σης,
ζυγοστάθμισης ,
αλλαγής βαλβίδας και
επισκευή των
ελαστικών σε όλη την
διάρκεια ζωής τους.
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ
235/65 R16C (Μ+Σ)
για ασθ/ρα του
ΕΚΑΒ-9 με εργασία
τοπ/σης,
ζυγοστάθμισης,
αλλαγής βαλβίδας και
επισκευή των
ελαστικών σε όλη την
διάρκεια ζωής τους.
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ
215/60 R17C 107/109Τ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ
για ασθ/ρα του
ΕΚΑΒ-9 με εργασία
τοπ/σης,
ζυγοστάθμισης,
αλλαγής βαλβίδας και
επισκευή των
ελαστικών σε όλη την
διάρκεια ζωής τους.
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΦΠΑ
24%

ΤΕΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

48

80

16

144

Δεσμεύομαι ότι θα εκτελέσω την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στην παρούσα .

/

/ 2020

Ο Προμηθευτής

(υπογραφή – σφραγίδα)
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ορισμός διαστάσεων:

1.
I.
II.
III.

2.

Πλάτος πέλματος σε mm: ……….
Αναλογία πλευρικού τοιχώματος/πέλματος (προφίλ) %: ……….
Διάμετρος ζάντας σε inches: ……….
Διάταξη των λινών: "R" = Radial (Ακτινική)

3.

Προσδιορισμός για χρήση σε οχήματα τύπου VAN, όπως τα ασθενοφόρα: Σε
αυτή την περίπτωση απαιτείται να φέρουν στο πλευρικό τοίχωμα την ένδειξη "C" μετά
τις διαστάσεις.
4.
Δείκτης φορτίου (αριθμός ως και 3 ψηφίων): ……….
5.
6.

Δείκτης ταχύτητας (λατινικό κεφαλαίο γράμμα): ……….
Προσδιορισμός κατηγορίας ελαστικών:
A.
Θερινά - Ασφάλτου ή
B. Λάσπης & Χιονιού (θα πρέπει στο πλευρικό τοίχωμα να φέρει την ένδειξη "M+S") ή
C.

7.
I.

Χειμερινά (θα πρέπει στο πλευρικό τοίχωμα να φέρει την ένδειξη με το
εικονοσύμβολο "χιονονιφάδα & βουνό")
Γενικές Απαιτήσεις:
Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να μην παρουσιάζουν τα παρακάτω
κατασκευαστικά ελαττώματα:
•
Ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων και πέλματος.
•
Ατέλειες του πλέγματος ώστε να επηρεάζεται η μορφή και συνεπώς η
•
•

•

αξιοπιστία κατά την χρήση.
Διαχωρισμό των λινών ή αποκόλληση του πέλματος.
Ανομοιομορφία στις διαστάσεις μεταξύ νοητών διαδοχικών εγκαρσίων
τομών.
Ελαττωματική κυκλική στεφάνη με κυρτώματα ή ελλιπή κάλυψη του
μεταλλικού πυρήνα με ελαστικό.

II.

Όλα τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι τύπου "Tubeless", δηλαδή να
μην απαιτείται η χρήση αεροθαλάμου.

III.

Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών επισώτρων πρέπει να μην
υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες κατά την ημερομηνία της παράδοσής τους.
Όλα τα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και να
στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων. Δεν θα γίνονται δεκτά ελαστικά που
προέρχονται από αναγόμωση ή επαναχάραξη.

IV.

V.

VI.

Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει εγγύηση ασφαλούς λειτουργίας των ελαστικών
επισώτρων μέχρι του ορίου της φυσιολογικής φθοράς τους.
Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να προέρχονται από οίκο κατασκευής "Πρώτης
Τοποθέτησης" δηλαδή από κατασκευαστή εγνωσμένου κύρους και αξιοπιστίας, ο
οποίος ήδη να τροφοδοτεί τουλάχιστον μία αυτοκινητοβιομηχανία με ελαστικά του
για πρώτη τοποθέτηση στη γραμμή παραγωγής των οχημάτων.
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VII. Τα

ελαστικά επίσωτρα πρέπει να έχουν έγκριση τύπου σύμφωνα με τους
Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και την Ελληνική νομοθεσία- Να αναγράφεται σε αυτά
η έγκριση (Ε), η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει την χώρα) και ο αριθμός

της έγκρισης του ελαστικού επισώτρου.
VIII. Επί των πλευρικών τοιχωμάτων των ελαστικών επισώτρων πρέπει να υπάρχουν, σε
ανάγλυφη μορφή, οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την
E.T.R.TO. επισημάνσεις και τεχνικά στοιχεία, καθώς το εργοστάσιο και η χώρα
παραγωγής τους. Αυτές οι ενδείξεις θα πρέπει να αποτυπώνονται στα ελαστικά
επίσωτρα κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων
στο ήδη έτοιμο προϊόν.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στη
διαδικτυακή πύλη της Γεν. Γραμματείας Εμπορείου www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.ekab.gr.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Κ.Α.Β. - 9
Α.Α

Χαρίλαος Λώτης
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο
8,
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνω ότι:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

(3)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.

1.Εις βάρος μου δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98//773/ΔΕΥ του Συμβουλίου(ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1)
ης

β)Δωροδοκία ,όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 Μαΐου (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998,σελ.2)
γ)Απάτη ,κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48
δ)Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις
Ημερομηνία:

(4)

… /…/ 20…
Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
«Σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας
2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν.3691/2008(Α’ 166) και
αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν.2331/1995 (Α’ 173), όπως ισχύουν.
2.α)Δεν τελώ υπό πτώχευση ,εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή
εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης μου.
β)Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ,εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συμβιβασμού ή οπουδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου
γ) Δεν έχω καταδικαστεί βάση δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας
όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου.
δ)Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την
επαγγελματική μου ιδιότητα που αποδεδειγμένος διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
ε) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ,σύμφωνα με
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης μου ή του ελληνικού δικαίου.
στ) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασης μου ή του ελληνικού δικαίου.
ζ)Δεν είμαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’εφαρμογή του
παρόντος ή όταν δεν έχω παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
3).Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και αναλαμβάνω ρητώς την
δέσμευση να εκτελέσω την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της.
4).Τα στοιχεία που αναφέρονται και συνυποβάλλονται με την προσφορά είναι αληθή και ακριβή
5).Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του ΕΚΑΒ για αναβολή ή ακύρωση ή
ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.
Είμαι σε θέση εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση ,να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει
τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει η δήλωση μου.

Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)
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