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Θεσσαλονίκη, 7 Ιουνίου 2016
Α.Π. 4917
Αριθ. Διακήρυξης 11/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ελαστικών επίσωτρων

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
9. Το Π.Δ. 113/2010 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
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10. Το άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012

16PROC004536736 2016-06-07

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. 4392/2016 σχετικά με την αναστολή έναρξης ισχύος του Μέρους Β΄ του Ν. 4281/2014
και λοιπές διατάξεις που αφορούν στο ΚΗΜΔΗΣ
14. Το υπ΄ αριθμ. 217/16 αίτημα προμήθειας με ΑΔΑΜ: 16REQ004524643 2016-06-06 και
Ανάληψη Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΗΖΔΟΡ1Π-ΤΙΚ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΟΥΜΕ
1.

Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια
ελαστικών επίσωτρων 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, στο πρόγραμμα
Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ.

3.

Τόπος - χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Τόπος Υποβολής Προσφορών

Ημερομηνία Διαγωνισμού

Ώρα

Παράρτημα ΕΚΑΒ
Θεσσαλονίκης
Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας
ΤΚ 555 35

Πέμπτη
30 Ιουνίου 2016

10.30

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 απ΄ 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

δ) κοινοπραξίες
2
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4.2 Αποκλεισμός συμμετοχής
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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 συνοπτικού διαγωνισμού
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Τεχνικές προδιαγραφές

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.
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7.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

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

18 τεμ.

2. Τύπος 215/65/16 C, 102 H (M+S)

20 τεμ..

3. Τύπος 195/70/15 C, 104 R

20 τεμ.

4. Τύπος 225/70/15 C, 112 R or S

24 τεμ.

5. Τύπος 235/65/16 C, 115/113 R

32 τεμ.

Στην τιμή της προσφοράς περιλαμβάνεται:


Το κόστος αντικατάστασης των ελαστικών



Η αντικατάσταση της βαλβίδας πλήρωσης



Η ζυγοστάθμιση

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 Θεσσαλονίκης, Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας
ε. Δημοσίευση: Ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ, Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ
στ. Αρμόδιο όργανο αποσφράγισης προσφορών: Κληρωθείσα επιτροπή
ζ. Νόμισμα προσφοράς: € (Ευρώ)
η. Εγγύηση συμμετοχής: Δεν προβλέπεται
θ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 14.706,40 € (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %)
ι. Πηγή χρηματοδότησης: Προϋπολογισμός ΕΚΑΒ, ΚΑΕ 1435
ια. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Ναι
ιβ. Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή
ιγ. Προθεσμία υποβολής προσφοράς: Έως Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 10.30 πμ
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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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) 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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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 Θεσσαλονίκης.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:


Η λέξη “Προσφορά”

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - Παράρτημα
Θεσσαλονίκης)
 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
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
μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της
7
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προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
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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:


Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής
προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα
8
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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
Γραφείο Προμηθειών του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να
κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται.
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Εντάσεις

που

υποβάλλονται

για

οποιουσδήποτε
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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.
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
10
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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).
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
11
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Κρατήσεις
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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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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1. Ορισμός διαστάσεων:
i.

Πλάτος πέλματος σε mm: ____

ii.

Αναλογία πλευρικού τοιχώματος/πέλματος (προφίλ) %: __

iii.

Διάμετρος ζάντας σε inches: __

2. 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. Δείκτης ταχύτητας (λατινικό κεφαλαίο γράμμα): _
6. Προσδιορισμός κατηγορίας ελαστικών:
a. Θερινά - Ασφάλτου ή
b. Λάσπης & Χιονιού (θα πρέπει στο πλευρικό τοίχωμα να φέρει την ένδειξη “M+S”)
ή
c. Χειμερινά (θα πρέπει στο πλευρικό τοίχωμα να φέρει την ένδειξη με το
εικονοσύμβολο “χιονονιφάδα & βουνό”)

7. Γενικές Απαιτήσεις:
i.

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.
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iii.

Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών επισώτρων πρέπει να μην υπερβαίνει

iv.

Όλα τα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και να στερούνται
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τους δώδεκα (12) μήνες κατά την ημερομηνία της παράδοσής τους.

εργοστασιακών ελαττωμάτων. Δεν θα γίνονται δεκτά ελαστικά που προέρχονται από
αναγόμωση ή επαναχάραξη.
v.

Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει εγγύηση ασφαλούς λειτουργίας των ελαστικών
επισώτρων μέχρι του ορίου της φυσιολογικής φθοράς τους.

vi.

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.

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.T.O.
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 ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Γ. Τζημόπουλος
2. Ι. Αδάμπας
3. Α. Παπαδόπουλος
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