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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
για την προμήθεια επίσωτρων ελαστικών

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1579/86 περί ιδρύσεως του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ε.Κ.Α.Β
2. Το Π.Δ. 376/88 οργανισμός του ΕΚΑΒ όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 348/96
3. Την υπ’αριθ.Υ4β/9919/φ25/16-2-1993 απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 125 Β’/5-3-1993), ορισμός αρμοδιοτήτων Δ.Σ. του ΕΚΑΒ
4. Το Π.Δ. 60/2007 περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ
5. Το Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου - Κ.Π.Δ. όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 9 του Ν.4038/2012
6. To N. 2286/95 Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95
7. Το Π.Δ. 166/2003 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/ΕΚ για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές
8. Το Ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
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9. Το Π.Δ. 113/2010 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
10. Το άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012
περί Συστάσεως Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
11. Το Ν. 4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις
12. Το Ν. 4250/14 άρθρο 3, “Απλούστευση διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου”
13. Το Ν. 4320/15 “Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις”
14. Την Ανάληψη Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 7Δ87ΟΡ1Π-Σ6Γ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΟΥΜΕ

1.

Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια
επίσωτρων ελαστικών όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.

2.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 20 ημερών από την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ.

3.

Τόπος - χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Τόπος Υποβολής Προσφορών

Ημερομηνία Διαγωνισμού

Ώρα

Παράρτημα ΕΚΑΒ
Λάρισας
Περιοχή Μεζούρλο (ΠΓΝΛ)
ΤΚ 41 110

Τετάρτη
30 Σεπτεμβρίου 2015

12:00 μμ

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11 και 36 του Π.Δ.
118/2007 στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα.
Προσφορές που κατατίθενται μετά από αυτήν, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β’.
4.

Στοιχεία συμμετοχής
4.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ)

συνεταιρισμοί
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δ) κοινοπραξίες
4.2 Αποκλεισμός συμμετοχής
Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί:
α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου,
με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
β) Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με
απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή ΑΕ του δημοσίου Τομέα γιατί
δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις.
δ) Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
ε) Κάθε υποψήφιος εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα:
I. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος
1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
ΙΙ. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ
του Συμβολαίου
ΙΙΙ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
IV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες.
5.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Όροι διαγωνισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Συμπληρωματικοί γενικοί όροι πρόχειρου διαγωνισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Τεχνικές προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: Σχέδιο σύμβασης
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6.

Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα του
διαγωνισμού αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο δύο (2) ημέρες, πριν από την
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών.

7.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από τον οργανισμό
του ΕΚΑΒ στο Παράρτημα Λάρισας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α. Είδος διαγωνισμού: Πρόχειρος
β. Είδος προμήθειας:
Επίσωτρα ελαστικά από οίκο κατασκευής πρώτης τοποθέτησης
1. Τύπος 205/70/15 C, 106 R

64 τεμ.

2. Τύπος 225/70/15 C, 112 R

16 τεμ.

3. Τύπος 215/65/16 C, 102 H ή Τ

28 τεμ.

4. Τύπος 195-14 C, 106 R

24 τεμ.

5. Τύπος 195/70/15 C, 104 R

64 τεμ.

Στην τιμή της προσφοράς περιλαμβάνεται:
Το κόστος αντικατάστασης των ελαστικών
Η αντικατάσταση της βαλβίδας πλήρωσης
Η ζυγοστάθμιση
Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών, κατά την παράδοση, δεν θα υπερβαίνει τους 12
μήνες.
- Δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μέρος μόνο της ζητούμενης ποσότητας: Όχι
γ. CPV: 34351100-3
δ. Χρόνος παράδοσης υλικών: 40 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης
- Τόπος παράδοσης υλικών: ΕΚΑΒ Λάρισας, περιοχή Μεζούρλο (ΠΓΝΛ)
ε. Δημοσίευση: Διαύγεια και ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ
στ. Αρμόδιο όργανο αποσφράγισης προσφορών: Κληρωθείσα επιτροπή
ζ. Νόμισμα προσφοράς: € (Ευρώ)
η. Εγγύηση συμμετοχής: Δεν προβλέπεται
θ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 19.938,30 € (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 %)
ι. Πηγή χρηματοδότησης: Προϋπολογισμός ΕΚΑΒ, ΚΑΕ 1435
ια. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Ναι
ιβ. Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή
ιγ. Προθεσμία υποβολής προσφοράς: Έως Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 12:00 μμ
ιδ. Διάρκεια ισχύος προσφοράς: 120 μέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού
ιε. Κρατήσεις: Κάθε νόμιμη κράτηση
ιστ. Αναπροσαρμογή τιμήματος: Δεν προβλέπεται
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Άρθρο 1
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή
απορρίψεως, τα εξής δικαιολογητικά:
1. Παραστατικό εκπροσώπησης (εφόσον ο προμηθευτής συμμετέχει στο διαγωνισμό με
αντιπρόσωπο) σύμφωνα με το εδάφιο γ΄ παρ. 1 του άρθρο 6. του Π.Δ. 118/2007
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία:
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο
συμμετέχουν
Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην
περίπτωση (1) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007
Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις
Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της
περίπτωσης (3) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007
Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του
εδαφίου α΄ της παρ. 2 και στην περίπτωση (3) του εδαφίου β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.Δ. 118/2007
Δεν τελούν σε κάποια, από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ΄ της
παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, κατάσταση
Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
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Άρθρο 2
Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών – Περιεχόμενο Προσφορών
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά,
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, στη γραμματεία του ΕΚΑΒ Λάρισας.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Η λέξη “Προσφορά”
Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - Παράρτημα
Λάρισας)
Ο αριθμός της διακήρυξης
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
Τα στοιχεία του αποστολέα
Μέσα στον καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο της προσφοράς, εκτός της Υπεύθυνης Δήλωσης
που αναφέρεται στο Άρθρο 1, τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία
κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, ως εξής:
1. Φάκελος με την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά” ο οποίος θα περιέχει όλα τα τεχνικά
στοιχεία της Προσφοράς τα οποία θα ανταποκρίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του
παραρτήματος Γ΄
2. Φάκελος με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά” ο οποίος θα περιέχει τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα είναι καλά σφραγισμένοι, εντός του κυρίως
φακέλου, και θα φέρουν τις παραπάνω ενδείξεις (Προσφορά, Πλήρης τίτλος της αρμόδιας
υπηρεσίας, Αριθμός διακήρυξης, Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και Στοιχεία του
αποστολέα).
Προσφορά που υποβάλλεται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής, θεωρείται
εκπρόθεσμη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
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μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της
προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο
από τη διακήρυξη.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως
απαράδεκτες.
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2/α του
Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση,
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν
δύναται, με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή
εμμέσως τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της
μετά την κατάθεση της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο
διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: i) Έκπτωση και απώλεια κάθε
δικαιώματος για κατακύρωση, ii) Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (στις διακηρύξεις που
προβλέπεται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
Οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα
ήδη.
O προσφέρων υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά
περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην
προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.
Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των
προσφερομένων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της
Διακήρυξης.

Άρθρο 3
Αποσφράγιση προσφορών
Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην
παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της
διαδικασίας δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
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Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής
προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά
φύλλο.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και
σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου να
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που
υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους
σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή
τους κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί.
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών
λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που
προσφέρθηκαν.
Σε περίπτωση που ο δικαιούμενος δεν παραστεί στη διαδικασία δικαιούται να λάβει γνώση
μόνο μετά από αίτησή του προς την Υπηρεσία, για τα εξής στοιχεία:
Των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής
προσφοράς, εκτός των στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά, εντός τριών (3)
ημερών από την αποσφράγιση των προσφορών.
Των τιμών που προσφέρθηκαν κατά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών
εντός τριών (3) ημερών από την αποσφράγιση αυτών.

Άρθρο 4
Διοικητικές Προσφυγές
Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο
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Γραφείο Προμηθειών του ΕΚΑΒ Λάρισας προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το
οικείο παράβολο, όπου απαιτείται.
Ενστάσεις

που

υποβάλλονται

για

οποιουσδήποτε

άλλους

λόγους,

εκτός

τους

προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 5
Προσφερόμενη τιμή – Νόμισμα
Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ (€) και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Στην τιμή θα
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Προσφορά που περιέχει τιμή για προϊόν ή και υπηρεσία σε συνάλλαγμα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε
προμηθευτές υποχρεούται να τα παρέχουν.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό
ζητείται από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά
με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας επιλεγείσες τεχνικές λύσεις εξαιρετικά
ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος θα παράσχει την υπηρεσία πρωτοτυπία της
προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες
τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση
των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται
ανήλικους κάτω των 15 ετών.

Άρθρο 6
Κριτήρια Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή και αξιολογούνται μόνο οι
προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της
διακήρυξης.
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Άρθρο 7
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την κατακύρωση του διαγωνισμού όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 του
Ν 4250/2014.
Σε περίπτωση μη υποβολής των προαναφερόμενων δικαιολογητικών, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 8
Ανακοίνωση κατακύρωσης
Στον προμηθευτή στον οποίο γίνει κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που
περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
Το προς προμήθεια είδος
Την ποσότητα
Την τιμή
Τον φορέα που προορίζεται το υλικό
Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης
Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης αυτής.

Άρθρο 9
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την παραλαβή των υλικών από την αρμόδια
υπηρεσία του ΕΚΑΒ με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα παραπάνω ισχύουν και για
οποιαδήποτε άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των συμβάσεων (π.χ. πρόστιμο,
κλπ).
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Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση των προμηθευμένων υλικών είναι:
Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής των υλικών που θα συντάσσεται από την
αρμόδια ορισθείσα επιτροπή του ΕΚΑΒ για την παρακολούθηση των όρων της οικείας
σύμβασης.
Τιμολόγιο του αναδόχου για την προμήθεια των υλικών.
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Άρθρο 10
Κρατήσεις
Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 11
Ισχύς της σύμβασης
Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της παραλαβής των προβλεπόμενων υλικών.

Άρθρο 12
Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της σύμβασης δεν απαιτείται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η προμήθεια αφορά επίσωτρα ελαστικά του παρακάτω πίνακα από οίκο κατασκευής
πρώτης τοποθέτησης.
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
1. Τύπος 205-70-15 C, 106, R
2. Τύπος 225-70-15 C, 112, R
3. Τύπος 215-65-16 C, 102 Η ή Τ
4. Τύπος 195-14 C, 106, R
5. Τύπος 195-70-15 C, 104, R
ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
64
16
28
24
64
196

Τα παραπάνω ελαστικά να φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία 1222/2009 ΕΚ, με τους
δείκτες Ενεργειακής Απόδοσης - Κατανάλωσης Καυσίμου να μην ξεπερνούν την κατηγορία Ε, της
συμπεριφοράς σε βρεγμένο δρόμο να μην ξεπερνούν την κατηγορία C και της στάθμης θορύβου να
μην ξεπερνούν τα 72 db. Από την δέσμευση αυτή εξαιρούνται τα ελαστικά τύπου M+S.

1.1. Σκοπός
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις και τους ελέγχους που
γίνονται κατά την παραλαβή ελαστικών επισώτρων, που χρησιμοποιούνται στα οχήματα του
Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.
1.2. Σχετικά βοηθήματα
1.2.1. Οι προδιαγραφές E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organi-zation Data
Book).
1.2.2. Πληροφορίες από το εμπόριο και την βιομηχανία.
1.2.3. Η ισχύουσα νομοθεσία.
1.3. Ταξινόμηση
Τα ελαστικά επίσωτρα ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους.
1.3.1. Από την μορφή του πέλματος.
1.3.1.1. Τύπος “HW” ομαλού δρόμου (High Way).
1.3.1.2. Τύπος “CC” ανώμαλου δρόμου (Cross Country) στον οποίο περιλαμβάνεται και ο τύπος
“M+S” λάσπης και χιονιού (Mud and Snow).
1.3.2. Από την χρησιμοποίηση ή μη αεροθαλάμου.
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1.3.2.1. Τύπος “Tube type” όταν απαιτείται.
1.3.2.2. Τύπος “Tubeless” όταν δεν απαιτείται.
1.3.3. Από την γωνία διάταξης των λινών ή συρμάτων του σκελετού (παρ. 2.1.) ως προς την
περιφέρεια.
1.3.3.1. “Συμβατικά” όταν η γωνία είναι 380 περίπου (διαγώνια διάταξη).
1.3.3.2. “Ακτινικά” (Radial) όταν η γωνία είναι 900 περίπου.
1.3.4. Από την ονομαστική “ΣΕΙΡΑ” που σε κάθε μία εντάσσονται όλα τα ελαστικά επίσωτρα με
τον ίδιο λόγο ύψους προς πλάτος της εγκάρσιας τομής και κάτω από τις συνθήκες που
περιγράφονται στην E.T.R.T.O. Οι ενδεικτικές τιμές της σειράς είναι π.χ. 60, 65, 70,80, 82 και 100
και προκύπτουν από το γινόμενο του λόγου που αναφέρθηκε προηγούμενα με το εκατό.

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2.1. Η Πρώτη Ύλη
Η πρώτη ύλη κατασκευής των ελαστικών επισώτρων είναι μίγμα φυσικού και συνθετικού
ελαστικού. Ο σκελετός (Carcass) αποτελείται από δέσμη λινών (από Nylon ή άλλη συνθετική ίνα)
ή πλέγματος χαλύβδινων συρμάτων και ενισχύεται με μια ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες
(Breaker Belt) οι οποίες αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων
συρμάτων.

2.2. Γενικές Απαιτήσεις
Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να μην παρουσιάζουν τα παρακάτω κατασκευαστικά
ελαττώματα.
2.2.1. Ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων.
2.2.2. Ατέλειες του πλέγματος ώστε να επηρεάζεται η μορφή και συνεπώς η αξιοπιστία κατά την
χρήση.
2.2.3. Διαχωρισμό των λινών.
2.2.4. Ανομοιομορφία στις διαστάσεις μεταξύ νοητών διαδοχικών εγκαρσίων τομών.
2.2.5. Ελαττωματική κυκλική στεφάνη με κυρτώματα ή ελλιπή κάλυψη του μεταλλικού πυρήνα
με ελαστικό.

2.3. Τεχνικά – Φυσικά Χαρακτηριστικά
2.3.1. Το μέγιστο φορτίο το οποίο επιτρέπεται να μεταφέρει το κάθε ελαστικό επίσωτρο στην
προβλεπόμενη μέγιστη ταχύτητα χαρακτηρίζεται σαν “ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ” (Load Index – L.I.) και
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φαίνεται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ. Εκφράζεται με ένα ακέραιο αριθμό από 0 έως 279 και οι
αντίστοιχες τιμές σε Kgr φαίνονται στον ανάλογο ΠΙΝΑΚΑ της προδιαγραφής E.T.R.T.O.
2.3.2. Παρά τη θέσπιση του L.I. χρησιμοποιείται (κύρια στα “ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ” ελαστικά επίσωτρα) η
παλαιά κωδικοποίηση του μέγιστου φορτίου που είναι ο “ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΙΝΩΝ” (Play Rating – P.R.).
Εκφράζεται με ένα άρτιο αριθμό από το 4 έως το 60.
2.3.3. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα για την ασφαλή μεταφορά του μέγιστου επιτρεπτού
φορτίου της παρ. 2.3.1. χαρακτηρίζεται σαν “ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ” (Speed Symbol – S.S.) στον
συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ. Εκφράζεται με ένα γράμμα του Λατινικού αλφαβήτου και οι αντίστοιχες
τιμές σε Km/h φαίνονται στον ανάλογο πίνακα της προδιαγραφής E.T.R.T.O.
2.3.4. Το πέλμα των ελαστικών επισώτρων, όταν αυτά εξετάζονται όπως καθορίζεται στην παρ.
3.2.2.4, θα πρέπει να έχει αντοχή εφελκυσμού τουλάχιστον 2.000 Lb/in και τα πλευρικά
τοιχώματα αντοχή εφελκυσμού τουλάχιστον 1.300 Lb/in.
2.3.5. Τα ελαστικά επίσωτρα όταν εξετάζονται ως προς την αντοχή τους στο όζον πρέπει να μην
εμφανίζουν φθορές στην επιφάνειά τους.
2.3.6. Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών επισώτρων πρέπει να μην υπερβαίνει τους έξι
(6) μήνες από την ημερομηνία της παράδοσής τους.
2.3.7

Όλα τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι τύπου “Tubeless”, δηλαδή να μην

απαιτείται η χρήση αεροθαλάμου.

2.4. Διαστάσεις
Στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ καθορίζονται οι διαστάσεις των προς προμήθεια ελαστικών
επισώτρων.
2.4.1. Η περιγραφή διάστασης του κάθε ελαστικού επισώτρου εκφράζεται με το πλάτος του
επισώτρου σε mm, τη “σειρά” και τη διάμετρο του σώτρου σε ίντσες. Μαζί δε με τις διαστάσεις
κάθε ελαστικού επισώτρου καθορίζεται και ο τύπος αυτού όπως ταξινομείται στην παρ. 1.3.3.
2.4.2. Οι διαστάσεις του πλάτους και της διαμέτρου των ελαστικών επισώτρων είναι
προδιαγραφόμενες στην E.T.R.T.O. και μπορούν να ελεγχθούν επί του ελαστικού που έχει
“ζανταρισθεί” στη ζάντα ελέγχου που αναφέρεται στην ανάλογη στήλη της E.T.R.T.O. Αποκλίσεις
από τις παραπάνω διαστάσεις είναι οι παρακάτω:
-

Για πλάτος εγκάρσιας τομής (SW) > 305 mm Radial + 4% και ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ + 8%.

-

Για πλάτος εγκάρσιας τομής (SW) < 305 mm Radial + 2% και ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ + 4%.

-

Για ολική διάμετρο (OD) :

2.4.2.1. Φορτηγά ομαλού δρόμου : ± 1.5%
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2.4.2.2. Φορτηγά ανώμαλου δρόμου : + 5%
2.4.2.3. Επιβατικά Radial ομαλού δρόμου : ± 3%
2.4.2.4. Επιβατικά Radial ανώμαλου δρόμου : + 2%
2.4.3. Οι διαστάσεις του πλάτους και της διαμέτρου των ελαστικών επισώτρων κατά την χρήση
είναι οι μέγιστες επιτρεπτές που προσλαμβάνει το ελαστικό επίσωτρο όταν τοποθετείται στο
κατάλληλο σώτρο και φουσκώνεται στην προβλεπόμενη πίεση και κάτω από συνθήκες
λειτουργίας του ελαστικού στο δρόμο όπως αναφέρεται στην E.T.R.T.O.

3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ
3.1. Εγγύηση ποιότητας
3.1.1. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς
και τα πρότυπα της E.T.R.T.O.
3.1.2. Ο προμηθευτής πρέπει να βεβαιώσει ότι τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδώσει είναι
πρώτης ποιότητας, στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν προέρχονται από
αναγόμωση.
3.1.3. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει εγγύηση ασφαλούς λειτουργίας των ελαστικών
επισώτρων μέχρι του ορίου φθοράς τους.
3.1.4. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να έχουν έγκριση τύπου σύμφωνα με τον κοινοτικό
κανονισμό 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.
3.1.5. Επί των ελαστικών επισώτρων πρέπει να αναγράφονται όλα τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα
με την E.T.R.T.O., καθώς το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής των.
3.1.6. Οι προσφορές των προμηθευτών πρέπει να περιλαμβάνουν τεχνική περιγραφή των
ελαστικών επισώτρων, σχέδια, φωτογραφίες, αριθμό λινών κάθε ελαστικού επισώτρου, όπως
και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να υποβοηθήσει την επιτροπή εξέτασης των προσφορών.

3.2. Επιθεώρηση και μέθοδοι δοκιμής
3.2.1. Μακροσκοπικός έλεγχος
Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από επιτροπή παραλαβής και αποβλέπει στην
διαπίστωση της συμφωνίας με τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.3.6. και 4.3. της παρούσας
προδιαγραφής. Επίσης ελέγχονται τα ελαστικά επίσωτρα κατ’ όψη ως προς την καινουργή
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κατάσταση της εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειάς τους, δηλαδή της απουσίας ρωγμών
κ.λ.π. ελαττωμάτων.

3.2.2. Εργαστηριακός έλεγχος
Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο ελέγχονται :
3.2.2.1. Οι διαστάσεις σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.4.2.
3.2.2.2. Τα κατασκευαστικά στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2.2.
3.2.2.3. Ο σκελετός σύμφωνα με την παρ. 2.1.
3.2.2.4. Η αντοχή στον εφελκυσμό σύμφωνα με την παρ. 2.3.4.
3.2.2.5. Η αντοχή στο όζον σύμφωνα με την παρ. 2.3.5.
Οι προαναφερόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι γίνονται με έξοδα του προμηθευτή κατά την
κρίση της επιτροπής παραλαβής.

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
4.1. Τα ελαστικά επίσωτρα θα παραδίδονται τμηματικά με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή
στα κατά τόπους Παραρτήματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η τμηματική αυτή
παράδοση θα πραγματοποιείται από τον προμηθευτή μόνο μετά από δελτίο παραγγελίας που
θα συντάσσει το ενδιαφερόμενο Παράρτημα του ΕΚΑΒ και θα αποστέλλεται σε αυτόν. Τα
Παραρτήματα του ΕΚΑΒ και οι προϋπολογισθείσες για αυτά ποσότητες, ανά τύπο ελαστικών
επισώτρων, φαίνονται στο συνημμένο σχετικό Πίνακα. Το κάθε παράρτημα θα έχει το δικαίωμα,
βάσει

των

πραγματικών

του

αναγκών

που

ανέκυψαν,

να

αναπροσαρμόσει

την

προϋπολογισθείσα ποσότητα που του αναλογεί ανά τύπο ελαστικών επισώτρων κατά + ή – 10%
το μέγιστο. Σε περίπτωση που κάποιο Παράρτημα αναπροσαρμόσει την ποσότητα που θα
παραλάβει ανά τύπο ελαστικών, οι τεχνικοί όροι της προμήθειας, καθώς και η τιμή ανά τεμάχιο
ελαστικού παραμένουν αμετάβλητα.
4.2. Όλα τα ελαστικά επίσωτρα θα παραδίδονται στην Υπηρεσία γυμνά χωρίς ειδική
συσκευασία.
4.3. Στο πλευρικό τοίχωμα των ελαστικών επισώτρων πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη μορφή
οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την E.T.R.T.O. επισημάνσεις, οι οποίες
πρέπει να αποτυπώνονται στα ελαστικά επίσωτρα κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας
και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν.
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5. ΔΙΑΦΟΡΑ
5.1. Η Υπηρεσία καθορίζει τις διαστάσεις των ελαστικών επισώτρων, τους δείκτες φορτίου και
ταχύτητας, τον τύπο πέλματος, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της παρ. 1.3. που κρίνεται
απαραίτητο.
5.2. Η συνολική ποσότητα του κάθε ζητούμενου τύπου ελαστικού επισώτρου (δηλαδή τα
ελαστικά των ιδίων διαστάσεων, δεικτών ταχύτητας - φορτίου και χρήσης) πρέπει να είναι του
ιδίου κατασκευαστικού οίκου και όχι διαφόρων.
5.3. Ο μειοδότης για κάθε ένα από τα είδη πρέπει να υποβάλλει, πριν την υπογραφή της
σύμβασης τα αντίστοιχα δελτία αναγνώρισης.
5.4. Για την εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα προδιαγραφή, εργαστηριακών
ελέγχων της παρ. 3.2.2. υπεύθυνος είναι ο προμηθευτής, ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα
προβλεπόμενα όργανα και συσκευές. Στην αντίθετη περίπτωση βαρύνεται με τα έξοδα
κινήσεως της επιτροπής και αποστολής των δειγμάτων προς εκτέλεση των δοκιμών σε άλλα
εργαστήρια. Επί πλέον, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης οποιουδήποτε από τους
προβλεπόμενους ελέγχους σε αναγνωρισμένο εργαστήριο εφ’ όσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
5.5. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές νοείται ότι θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις σύγχρονες εξελίξεις της
τεχνολογίας που ισχύουν στην κατηγορία των ελαστικών επισώτρων.
5.6. Ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, με την Τεχνική
Προσφορά του να καταθέσει κατάλογο με τουλάχιστον ένα (1) δικό του ή συνεργαζόμενο με
αυτόν κατάστημα στην κάθε έδρα των Παραρτημάτων του ΕΚΑΒ που θα αναλαμβάνει την
τοποθέτηση των υπό προμήθεια ελαστικών. Στον κατάλογο αυτό θα αναγράφεται και το κόστος
της εργασίας αντικατάστασης ανά τεμάχιο ελαστικού. Στην εργασία αντικατάστασης του
ελαστικού θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και η ζυγοστάθμιση του τροχού, καθώς και η
αντικατάσταση της βαλβίδος αέρος με καινούρια. Το ΕΚΑΒ θα έχει την υποχρέωση να πληρώσει
την δαπάνη για τις εργασίες αντικατάστασης ελαστικών που πραγματοποίησε το κάθε
κατάστημα, μετά την έκδοση του ανάλογου τιμολογίου. Η ανάθεση της εργασίας
αντικατάστασης ελαστικών από το κάθε Παράτημα του ΕΚΑΒ προς τα κατά τόπους καταστήματα
θα γίνεται με την σύνταξη Δελτίου Παραγγελίας Εργασιών στο οποίο θα μνημονεύεται η
υπογραφείσα σύμβαση, τους όρους της οποίας θα είναι υποχρεωμένο να δεχθεί το κατάστημα.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω καταστήματα δεν δεχθεί να τηρήσει του όρους της
σύμβασης, το ΕΚΑΒ θα έχει το δικαίωμα να αναθέσει την εκτέλεση της εργασίας σε κατάστημα
της επιλογής του και την δαπάνη θα επιβαρυνθεί ο προμηθευτής.
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5.7. Χρόνος παράδοσης : τμηματική παράδοση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ζήτησή
τους με δελτίο παραγγελίας που θα συντάσσει και θα αποστέλλει το εκάστοτε Παράρτημα του
ΕΚΑΒ στον προμηθευτή. Η συνολική προμήθεια των ποσοτήτων των ελαστικών επισώτρων για
το κάθε Παράρτημα θα πραγματοποιηθεί σε οχτώ (8) το μέγιστο τμηματικές παραδόσεις και
εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Με κοινή
συμφωνία μεταξύ του ΕΚΑΒ και του προμηθευτή, το διάστημα του ενός έτους θα μπορεί να
παραταθεί για άλλους έξη (6) μήνες.
5.8. Χρόνος παραλαβής : το αργότερο ένας (1) μήνας από την παράδοση των ελαστικών
επισώτρων στις αποθήκες των Παραρτημάτων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.
5.9. Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών θα ισχύει “η χαμηλότερη τιμή”.
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