ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 124/2014

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 51.000,00 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
3) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
4) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 51.000,00 ΕΥΡΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της
Δημοτικής Ενότητας Καλλονής του Δήμου Λέσβου

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Έχοντας υπ' όψη:
1. την Υπουργική Απόφαση 11389/1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
2. το Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»
3. το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
4. το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
5. το Ν.3548/2007 «Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο
και άλλες Διατάξεις»
6. το Ν.2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Λοιπές Διατάξεις»
7. το Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
8. την Απόφαση Υπ.Προεδρίας 3373/390/1975 (ΦΕΚ 349/1975 τεύχος Β’) «Περί καθορισμού διαδικασίας
επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμηθείας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων
οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ων το άρθρο
1 του Ν.Δ.2396/1953»
9. το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, την παρ.14, άρθρο 6 του Ν.4071/2012 και την παρ.12, άρθρο 4 του
Ν.4038/2012
10. τις τροποποιητικές και συμπληρωματικές των ανωτέρω

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου, σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα ανταλλακτικών, για την προμήθεια των κατωτέρω υλικών:
Α/Α
1.

1.1

1.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
TEMAXIA
Ανταλλακτικά Ομάδας «1»
Φορτηγό MITSUBISHI CANTER (αρ.πλαισ.TYBFE85DC6DU26030)
COMMON RAIL
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΕΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΑΠΕΤΟΥ
ΜΠΕΚ
Γερανοφόρο Φορτηγό MITSUBISHI CANTER
(αρ.πλαισ.TYBFE85SE6DV0013J)
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

ΔΑΠΑΝΗ €

4.950,00

1.650,00
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ΣΥΝΟΛΟ 1
2.

2.1

Ανταλλακτικά Ομάδας «2»
Ερπυστριοφόρος Φορτωτής CAT 963Β (αρ.πλαισ. 21Z2842)
ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ
2
ΠΕΔΙΛΟ (2 ΝΥΧΙΑ)
72
ΠΕΔΙΛΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
2
ΒΙΔΑ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΠΕΔΙΛΟΥ
288
ΡΑΟΥΛΟ ΚΑΤΩ ΜΟΝΟ
6
ΡΑΟΥΛΟ ΚΑΤΩ ΔΙΠΛΟ
6
ΤΟΜΕΙΣ ΣΕΤ
2
ΡΑΟΥΛΟ ΑΝΩ
2
ΣΥΝΟΛΟ 2

3.

3.1

6.600.00

Μπαταρία
Μπαταρία
Μπαταρία
Μπαταρία

Ανταλλακτικά Ομάδας «3»
Ευρωπαϊκού τύπου 12V/100AH
Ιαπωνικού τύπου 12V/100AH
12V/80AH Ιαπωνικού τύπου
12V/60AH Ευρωπαϊκού τύπου
ΣΥΝΟΛΟ 3

4.
Ελαστικά
Ελαστικά
Ελαστικά
Ελαστικά
Ελαστικά
Ελαστικά
Ελαστικά

Ανταλλακτικά Ομάδας «4»
185/65/14
235/75/17,5
295/80/22,5
315/80/22,5
13.00-24
10.00-20
10-16,5

15
15
8
2
40

4
10
6
18
8
4
8
ΣΥΝΟΛΟ 4

5.

5.1

5.2

Ανταλλακτικά Ομάδας «5»
Οχήματα Πίνακα 1
Σετ φίλτρα (βενζίνης, λαδιού, αέρος, καμπίνας)
Σετ μπουζί
Σετ τακάκια εμπρός - πίσω
Σετ ιμάντες
Οχήματα Πίνακα 2
Σετ φίλτρα (βενζίνης, λαδιού, αέρος, καμπίνας)
Σετ μπουζί
Σετ τακάκια εμπρός - πίσω
Σετ ιμάντες

14.800,00

14.800.00

4.400,00
4.400,00

16.165,52

16.165,52

6
6
4
6
4
4
2
4
ΣΥΝΟΛΟ 5

ΣΥΝΟΛΟ (Α + Β + Γ + Δ)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Φ.Π.Α. 16%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΕΥΡΩ

1.200,00

800,00

2.000,00

43.965,52
7.034,48
51.000,00

Κωδικός κατά CPV: 34330000-9
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
Αριθμός οχήματος
KHI 1259
KHI 1260
KHI 1261
KHI 1263
KHI 1264
KHI 1265

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
HYUNDAI MATRIX
HYUNDAI MATRIX
HYUNDAI MATRIX
HYUNDAI MATRIX
HYUNDAI MATRIX
HYUNDAI MATRIX

Αριθμός πλαισίου
KMHPM81CP2U066636
KMHPM81CP2U866682
KMHPM81CP2U066721
KMHPM81CP2U074338
KMHPM81CP2U074389
KMHPM81CP2U074342

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
Αριθμός οχήματος

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Αριθμός πλαισίου

KHI 4182
KHI 4183
KHI 4185
KHI 4186

HYUNDAI MOTOR H1
HYUNDAI MOTOR H1
HYUNDAI MOTOR H1
HYUNDAI MOTOR H1

NLJWWH7WP4Z022984
NLJWWH7WP5Z034191
NLJWWH7WP5Z032097
NLJWWH7WP4Ζ023426

Άρθρο 1ο
Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 της Υ.Α.
11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ).
2. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η έδρα του Δήμου Λέσβου, οδός Ελ. Βενιζέλου 13 - 17,
Μυτιλήνη, Γ’ Όροφος, τηλέφωνο 22513-50556.
3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ημερομηνία που θα οριστεί από την Δημοτική Αρχή και ώρα 10:00 πμ.
4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ενσφράγιστες προσφορές δια συμπληρώσεως τιμολογίου σύμφωνα με το
σχέδιο της υπηρεσίας.
Άρθρο 2ο
Προϋπολογισμός της προμήθειας - Χρηματοδότηση
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα ενός χιλιάδων ευρώ (51.000,00 €)
μαζί με τον ΦΠΑ 16%.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τους πόρους του Δήμου και έχει εγγραφεί στους εξής κωδικούς του
προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015: Κ.Α. 10.6671.0002, 20.6671.0002, 25.6671.0002,
30.6671.0002.
Άρθρο 3ο
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι παρακάτω.
Α) Φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εγγεγραμμένα σε επαγγελματικό ή εμπορικό
μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένα.
Β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8
του ΕΚΠΟΤΑ.
Γ) Συνεταιρισμοί.
Ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 7, 8 και 18 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 4ο
Στοιχεία του διαγωνισμού
Στοιχεία για την προσφορά κατά σειρά ισχύος είναι:
1) η παρούσα Διακήρυξη
2) το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
3) η Συγγραφή Υποχρεώσεων, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς
4) τα από τον διαγωνιζόμενο πλήρη τεχνικά περιγραφικά και κατασκευαστικά στοιχεία που θα δοθούν με την
προσφορά.
Άρθρο 5ο
Δικαιολογητικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που θα συνοδεύουν την προσφορά
Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν κατά τη διενέργεια αυτού τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
Α) Οι ημεδαποί
1) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που να βεβαιώνει το ειδικό επάγγελμα του διαγωνιζομένου και το
οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
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2) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι (α) ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης -θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους υποχρεούται
σε καταβολή εισφορών και (β) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής
του διαγωνισμού.
3) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, όπου θα δηλώνει ρητά ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό
με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση
ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
4) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου, όπου θα δηλώνει ρητά ότι:
α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών
προδιαγραφών, ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα,
β) αναγράφεται σαφώς ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας στην έδρα του Δήμου και ο οποίος δε θα είναι
μεγαλύτερος των 45 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης για όλα τα προσφερόμενα
υλικά. Εξαιρετικώς, δίδεται η δυνατότητα υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού ορίου στη περίπτωση που με
βεβαίωση του αντιπροσώπου, αποδεικνύεται ότι το είδος δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμο και θα πρέπει να
παραγγελθεί από το εξωτερικό, οπότε και ο χρόνος δύναται να ανέλθει σε 60 ημερολογιακές ημέρες και
μόνο για τα προϊόντα για τα οποία υπάρχει αντίστοιχη βεβαίωση.
γ) εφόσον στα προσφερόμενα είδη υπάρχουν κάποια που απαιτούν ανταλλακτικά αναλαμβάνει τον
εφοδιασμό του Δήμου για διάστημα 10 ετών και όσα εξ’ αυτών είναι αναλώσιμα θα τα τηρεί σε πρώτη
ζήτηση.
5) Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 6.
Β) Οι αλλοδαποί
1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του που να βεβαιώνει την εγγραφή του στα
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδυνάμους καταλόγους και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι
μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι (α) ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης -θα
συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους
οποίους υποχρεούται σε καταβολή εισφορών- και (β) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
3) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, όπου θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με
την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή
ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
4) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου, όπου θα δηλώνει ρητά ότι:
α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών
προδιαγραφών, ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα,
β) αναγράφεται σαφώς ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας στην έδρα του Δήμου και ο οποίος δε θα είναι
μεγαλύτερος των 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης για όλα τα προσφερόμενα
υλικά. Εξαιρετικώς, δίδεται η δυνατότητα υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού ορίου στη περίπτωση που με
βεβαίωση του αντιπροσώπου, αποδεικνύεται ότι το είδος δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμο και θα πρέπει να
παραγγελθεί από το εξωτερικό, οπότε και ο χρόνος δύναται να ανέλθει σε 45 ημερολογιακές ημέρες και
μόνο για τα προϊόντα για τα οποία υπάρχει αντίστοιχη βεβαίωση.
γ) εφόσον στα προσφερόμενα είδη υπάρχουν κάποια που απαιτούν ανταλλακτικά αναλαμβάνει τον
εφοδιασμό του Δήμου για διάστημα 10 ετών και όσα εξ’ αυτών είναι αναλώσιμα θα τα τηρεί σε πρώτη
ζήτηση.
5) Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 6.
Γ) Τα νομικά πρόσωπα
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.
Δ) Οι συνεταιρισμοί
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί
νόμιμα.
Ε) Οι ενώσεις προμηθευτών
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη η προσφορά θεωρείται ελλιπής, δεν
λαμβάνεται καθόλου υπ’ όψη και επιστρέφεται ο φάκελος της προσφοράς, χωρίς να ανοιχθεί.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με τη προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην
υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά
σχετικά μ’ αυτό.
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Άρθρο 6ο
Εγγυήσεις
Οι αναφερόμενες στην παρούσα εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με το
νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό.
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
στην ελληνική.
Οι τίτλοι των έντοκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους
αξία ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Λέσβου στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, εφ’ όσον το περιεχόμενο της παρακαταθήκης έχει διαμορφωθεί με τον τρόπο που
ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και
περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 2% της δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, για το ολοκληρωμένο τμήμα για το οποίο δίδεται
προσφορά.
- Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την
επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
- Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει πρέπει να περιλαμβάνει τα
ακόλουθα: ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο Δήμο Λέσβου, τον αριθμό της
εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την επωνυμία του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται.
- Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει μέσα σε
προθεσμία τριών (3) ημερών από την ειδοποίησή του, υπέρ του Δήμου, όσο ζητήσει από το ποσό της
εγγύησης (μέρος ή σύνολο).
- Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος μετά από απλό έγγραφο της
υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να σταλεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη.
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης (η οποία θα αναγράφει ότι είναι και καλής
λειτουργίας) για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ και ισχύος ίσης με το
χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης πλέον τριών μηνών.
- Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ.2 του άρθρου 26 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 7ο
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές με τους κάτωθι τρόπους:
α. Αποστολή με οποιοδήποτε τρόπο, με την προϋπόθεση ότι θα παραληφθούν από την υπηρεσία με απόδειξη,
μέχρι ώρα 15:00 της προηγούμενης ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
παρούσης.
β. Κατάθεση την ημέρα της δημοπρασίας αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο κατά την ώρα διενέργειας
του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης.
β1. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, τότε θα πρέπει να υποβάλλουν
μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής.
β2. Οι ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 24, παρ.3, Ν.1832/1989) προσερχόμενο αυτοπροσώπως, προσκομίζοντας
κατά τη δημοπρασία πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, όπου εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στο
διαγωνισμό για την ανάληψη της δημοπρατούμενης προμήθειας και ορίζεται ο εκπρόσωπος αυτής.
β3. Οι Ε.Π.Ε., οι Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτούμενο
πρόσωπο.
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Στην περίπτωση που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα
οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας δεν λαμβάνονται υπόψη.
Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία του Δήμου με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές
προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να
αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Άρθρο 8ο
Προσφορές
Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
2) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
3) Ο αριθμός της διακήρυξης.
4) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
5) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, κατά το άρθρο 5 της
παρούσης και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με
την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Στους ανωτέρω φακέλους θα περιέχονται τα εξής.

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς

Θα είναι φάκελος καλά σφραγισμένος που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου ή τον τίτλο της
εταιρίας. Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τόσους επιμέρους σφραγισμένους φακέλους όσες και οι
ομάδες ανταλλακτικών για τις οποίες καταθέτει προσφορά ο διαγωνιζόμενος. Ο καθένας από αυτούς τους
φακέλους θα αναγράφει ευκρινώς τον τίτλο της ομάδας ανταλλακτικών την οποία αφορά (π.χ. «Ομάδα 1:
Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων») και θα περιέχει τα εξής:
1) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 2 των Τεχνικών
Προδιαγραφών της μελέτης κατά περίπτωση.
2) Έντυπα - προσπέκτους και πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας (όσα εξ αυτών ζητούνται στο τεύχος των
τεχνικών προδιαγραφών) με τις φωτογραφίες και τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων υλικών. Τα ανωτέρω
θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα εκτός των πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας που δύναται να είναι
στην Αγγλική.

Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Θα είναι φάκελος καλά σφραγισμένος που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου ή τον τίτλο της
εταιρείας και που θα περιέχει σε ΕΥΡΩ την προσφορά της αξίας του είδους για παράδοση στο Δήμο με μέριμνα και
δαπάνη του αναδόχου.
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τόσους επιμέρους σφραγισμένους φακέλους όσες και οι
ομάδες ανταλλακτικών για τις οποίες καταθέτει προσφορά ο διαγωνιζόμενος. Ο καθένας από αυτούς τους
φακέλους θα αναγράφει ευκρινώς τον τίτλο της ομάδας ανταλλακτικών την οποία αφορά (π.χ. «Ομάδα 1:
Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων»).
Κάθε συμμετέχων δύναται να καταθέσει προσφορά για όσα εκ των ειδών του διαγωνισμού ενδιαφέρεται.
Στον επιμέρους σφραγισμένο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνονται:
● ένα (1) πρωτότυπο
● ένα (1) φωτοαντίγραφο
Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο, σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να μονογράφεται από τον διαγωνιζόμενο και να φέρει συνεχή αρίθμηση στις σελίδες που το
αποτελούν. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση
ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.
Οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται δεκτές και η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές
δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
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Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός
εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρεται στα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Μετά την κατάθεση
της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της διακήρυξης.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού.
Άρθρο 9ο
Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές προσφορές
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Άρθρο 10ο
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλονται εγγράφως ως εξής.
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο
μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία της υποβολής των
προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής
απόφασης με δική τους φροντίδα.
Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο από
προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού
υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του
αποτελέσματος.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δεν γίνονται
δεκτές.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.
Για το παραδεκτό της ένστασης σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού θα πρέπει να καταβληθεί παράβολο
ίσο με το 0,10% επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος, του οποίου δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ 6 του Π.Δ. 118/2007
(Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου).
Άρθρο 11ο
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζονται από την διακήρυξη ή την πρόσκληση.
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με τη παρακάτω διαδικασία.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά
φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το
παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε ημερομηνία και ώρα που
ορίζονται 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. Η αποσφράγιση
των προσφορών γίνεται δημόσια. Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. Μετά το
πέρας της ανωτέρω διαδικασίας και τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών, συντάσσεται το Πρακτικό Διαγωνισμού
& Αξιολόγησης το οποίο και γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους για την υποβολή τυχόν ενστάσεων.
Μετά και το πέρας του χρόνου υποβολής ενστάσεων, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, για την αποσφράγισή τους κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί μετά από πρόσκληση προς τους ενδιαφερομένους. Όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Μετά και το άνοιγμα των οικονομικών
προσφορών, συντάσσεται το Πρακτικό Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών και Κατακύρωσης.
Η ενημέρωση των διαγωνιζομένων στα διάφορα στάδια δύναται να γίνει και μέσω φαξ, με αποδεικτικό
αποστολής.
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Άρθρο 12ο
Αξιολόγηση προσφορών
Για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη: α) η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης, β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε και γ) η τιμή της προσφοράς.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται ανά είδος στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό θα δώσει αναλυτικές, ακριβείς και σαφείς απαντήσεις για τα παραπάνω όπως
και κάθε άλλη πληροφορία, για να εκτιμηθούν από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως απαράβατοι όροι, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν λόγο απόρριψη της προσφοράς.
Άρθρο 13ο
Έγκριση διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση όργανο, με γνωμοδότησή του προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου,
προτείνει:
Α) την κατακύρωση της προμήθειας ανά είδος που προσφέρει κάθε διαγωνιζόμενος,
Β) την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων
της διακήρυξης,
Γ) τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβεί στη πραγματοποίηση της
προμήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προμήθειας σύμφωνα με τη περίπτωση Α της παραγράφου αυτής,
Δ) την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσότερων
μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών για την επιλογή
προμηθευτή.
Τα πρακτικά της Επιτροπής διαγωνισμού, μαζί με την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου, υποβάλλονται στην Α.Δ.Α. για την κατά νόμο έγκριση.
Ακύρωση του διαγωνισμού επιτρέπεται λόγω παράτυπου διεξαγωγής αυτού ή αν αποδεδειγμένα προκύπτει
συνεννόηση ή συμπαιγνία των διαγωνιζομένων.
Επανάληψη της δημοπρασίας επιτρέπεται μόνο μετά την ακύρωση ή την μη έγκριση.
Επίσης, η δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί για μια ακόμα φορά λόγω ασύμφορου το οποίο κρίνεται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου.
Τέλος, ο Δήμος Λέσβου διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση των ποσοτήτων και της δαπάνης της
προμήθειας έως και 30% εφ’ όσον το κρίνει σκόπιμο, ανάλογα με τις οικονομικές προσφορές των
διαγωνιζομένων και την οικονομική δυνατότητα του Δήμου.
Άρθρο 14ο
Χρονική ισχύς προσφορών
Οι προσφορές για όσους έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείστηκαν από τη δημοπρασία θεωρούνται ότι ισχύουν
για ένα τρίμηνο από την ημέρα του διαγωνισμού.
Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές, ο Δήμος μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε διαγωνισθέντα για να
υπογράψει σύμβαση προμήθειας με τους όρους τα παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων.
Ο διαγωνιζόμενος δεν μπορεί κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση
αυτής ή την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
Για τον επιλεγόμενο ανάδοχο η προσφορά εξακολουθεί να ισχύει για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση.
Άρθρο 15ο
Έκπτωση αναδόχου
Για την έκπτωση του αναδόχου ισχύουν τα αναφερόμενα στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
Άρθρο 16ο
Τιμή προσφοράς
Η προσφερόμενη τιμή θα νοείται για ελεύθερη παράδοση των υλικών στην έδρα του Δήμου, θα δίνεται σε
ευρώ και θα καλύπτει πλήρως το κόστος μεταφοράς και το κόστος αντικατάστασης σε περίπτωση ελαττωματικού
υλικού.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η υποχρέωση πληρωμής των εξόδων δημοσίευσης του διαγωνισμού από κάθε
ανάδοχο ξεχωριστά, εξολοκλήρου ή μέρους αυτών, ανάλογα με το μέρος των ειδών που αναλαμβάνει να
προμηθεύσει, συνολικού ποσού έως 350,00 €.
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Άρθρο 17ο
Προσωρινή - Οριστική παραλαβή
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών & εργασιών επισκευής
αυτοκινήτων - οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής θα συνταχθεί
κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου και δοκιμής σε πλήρη λειτουργία των υλικών, αφού θα έχει περαιωθεί η
εγκατάστασή τους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 18ο
Δημοσιεύσεις - Συμβατικοί όροι της δημοπρασίας
1. Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες
μέρες και ώρες, στην έδρα του Δήμου Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, γραφείο κίνησης.
2. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ σε μία τοπική εφημερίδα -ημερήσια ή εβδομαδιαία- και θα
αναρτηθεί στον ιστότοπο του «Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον πίνακα ανακοινώσεων και στον ιστότοπο του
Δήμου Λέσβου. Οι ανωτέρω δημοσιεύσεις θα λάβουν χώρα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο ή κατ’ αναλογία τους αναδόχους και θα
ανέρχονται συνολικά μέχρι το ποσό των 350,00 €.

Με εντολή του Δημάρχου Λέσβου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΖΑΝΟΣ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών, με δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό και
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της
Δημοτικής Ενότητας Καλλονής του Δήμου Λέσβου.
Άρθρο 2ο
Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις προδιαγραφές της παρούσας, στις οποίες θα πρέπει να
δώσουν πλήρεις και σαφείς απαντήσεις. Επίσης, θα πρέπει να δοθούν πλήρη στοιχεία, για να μπορέσει η
επιτροπή να προβεί σε σωστή αξιολόγηση των προσφορών.
Άρθρο 3ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης
Από τον διαγωνιζόμενο θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά του ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας στην
έδρα του Δήμου και ο οποίος δε θα είναι μεγαλύτερος των 45 ημερολογιακών ημερών από τη υπογραφή της
σύμβασης για όλα τα προσφερόμενα υλικά. Εξαιρετικώς, δίδεται η δυνατότητα υπέρβασης του ανωτέρω
χρονικού ορίου στη περίπτωση που με βεβαίωση του αντιπροσώπου, αποδεικνύεται ότι το είδος δεν υπάρχει
άμεσα διαθέσιμο και θα πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό, οπότε και ο χρόνος δύναται να ανέλθει σε
60 ημερολογιακές ημέρες και μόνο για τα προϊόντα για τα οποία υπάρχει αντίστοιχη βεβαίωση. Τα ανωτέρω
νοούνται λαμβανόμενης σαν ημερομηνία μέτρησης του χρόνου της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, να παραταθεί μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή
του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δε μπορεί να είναι μικρότερο
από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης, το υλικό δε παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης
σχετικά με την αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν
υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει
το υλικό.
Άρθρο 4ο
Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος
να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο
χρόνος παράδοσης, αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η
σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο
χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την ημέρα υπογραφής της. Ο Δήμος διατηρεί το
δικαίωμα επέκτασης αυτού του χρόνου.
Άρθρο 5ο
Άρνηση υπογραφής της σύμβασης και συνέπεια αυτής
Αν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου Λέσβου και επιβάλλονται στον
προμηθευτή όσα ορίζονται στο άρθρο 35 της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης.
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Άρθρο 6ο
Χρόνος εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, μετρούμενος από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου
οριστικής παραλαβής των ειδών, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και δεν θα είναι
μικρότερος του ενός έτους.
Άρθρο 7ο
Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου
Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υλικών, μπορεί να
επιβληθούν, σε βάρος του αναδόχου, οι κυρώσεις και το πρόστιμο που αναφέρονται στα άρθρα 27, 33 και 35
της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης.
Άρθρο 8ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα τέλεσης
του διαγωνισμού.
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής των υλικών.
Άρθρο 9ο
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης προμήθειας, επιλύονται
σύμφωνα με το άρθρο 40 της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης.
Άρθρο 10ο
Πλημμελής κατασκευή
Αν η κατασκευή των ειδών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα βελτιώσει ή να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Αν στο χρόνο εγγύησης εμφανιστεί έλλειψη μιας ιδιότητας που συμφωνήθηκε ή ελαττώματα που δεν
μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά κατά την παραλαβή, ο Δήμος μπορεί να επιδιώξει την αντικατάσταση των
υλικών ή τμήμα αυτών με άλλο καινούργιο, ιδίων προδιαγραφών.
Ισχύουν γενικώς τα άρθρα 28 έως και 34 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 11ο
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στο προμηθευτή θα γίνει ως εξής: ολόκληρο το ποσό της συνολικής
αξίας θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή, με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 12ο
Εφοδιασμός με ανταλλακτικά
Ο προμηθευτής υποχρεώνεται όπως μέσα σε χρονική περίοδο δέκα (10) ετών, από την υπογραφή της
σύμβασης, να εφοδιάζει το Δήμο με όλα ανεξαιρέτως τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα, εφόσον αυτά
προβλέπονται. Ο όρος ισχύει για τα προς προμήθεια είδη που έχει υποβληθεί η αντίστοιχη δήλωση.
Ειδικώς για τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά συνήθους χρήσης και φθοράς ο προμηθευτής υποχρεώνεται
να έχει διαρκή παρακαταθήκη, ώστε σε πρώτη ζήτηση να τα προμηθεύει στο Δήμο.
Άρθρο 13ο
Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία - Πρόσθετα στοιχεία
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τα ζητούμενα στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. Οι
προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε
βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν γίνονται δεκτές. Επίσης,
απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

Ο Συντάξας

Μυτιλήνη, Δεκέμβριος 2014
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Γρηγόριος Κυριάκης

Μιχάλης Καλδής
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Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Αλεξίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1) ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
1.1 Ορισμός γνήσιου ανταλλακτικού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1400/2002 σελ.13 παράγραφος
«κ» - «γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για
τη συναρμολόγηση του αυτοκινήτου οχήματος και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές
και διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήματος για την παραγωγή συστατικών
μερών ή ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο. Περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται στην
ίδια γραμμή παραγωγής με τα εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκμαίρεται ότι
πρόκειται για γνήσια ανταλλακτικά εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών πιστοποιεί ότι όλα αυτά τα μέρη
είναι εφάμιλλης ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση του οικείου
αυτοκινήτου οχήματος και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του
κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήματος.
1.2 Ορισμός ανταλλακτικού εφάμιλλης ποιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1400/2002 σελ.13
παράγραφος «κα» - «ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας»: μόνο τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από
οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν
την ίδια ποιότητα με τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών
αυτοκινήτων οχημάτων.
1.3 Πιστοποιητικό ISO και CE
Τα πιστοποιητικά της σειράς ISO εκδίδονται από αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης και συνήθως
έχουν διάρκεια τριών έως πέντε ετών.
Τα πιστοποιητικά CE είναι διάρκειας ισχύος τεσσάρων έως πέντε ετών και εκδίδονται ανάλογα με τα
οριζόμενα από τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μη απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE για
ανταλλακτικά και αναλώσιμα αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασής τους, άμεσα, από τον μειοδότη. Το
πιστοποιητικό CE εκδίδεται για συγκεκριμένο προϊόν ή σειρά προϊόντων που ρητά πρέπει να αναφέρονται ή να
αναγράφονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE. Στο πιστοποιητικό CE είναι απαραίτητο να αναγράφεται το
μοντέλο και ο τύπος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί.
2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες επισκευής και συντήρησης των
οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής του Δήμου Λέσβου.
Τα προϊόντα θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα, σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών και πρέπει να
διέπονται από τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις και κανονισμούς ώστε να αποτρέπουν την πρόκληση
κινδύνων της ανθρώπινης ζωής ή την πρόκληση ζημιών υλικών εγκαταστάσεων.
Θα πρέπει να είναι τα γνήσια ή σύμφωνα με αυτά που προτείνει το εργοστάσιο κατασκευής του κάθε
οχήματος ή μηχανήματος. Θα παραδίδονται πλήρη προς τοποθέτηση και λειτουργία. Μπορεί να γίνονται δεκτά
από την επιτροπή παραλαβής και αυτά της εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθ.1400/2002 (ή του αναθεωρημένου 461/2010), άριστης ποιότητος (όχι διαλογής).
Τα δημοτικά οχήματα και μηχανήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής και απαιτείται για την
συντήρηση και επισκευή τους το αντίστοιχο και ανάλογο για κάθε περίπτωση ανταλλακτικό, το οποίο θα
ταιριάζει στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος.
Γενικώς και για τα είδη τα οποία ζητείται συγκεκριμένη προδιαγραφή, είναι δυνατόν και κατόπιν σύμφωνης
γνώμης του μελετητή, να γίνει αποδεκτή από την επιτροπή προσφορά με υποδεέστερα χαρακτηριστικά, εάν
και εφόσον δεν υπάρχει άλλη που να καλύπτει επακριβώς τις προδιαγραφές.
Τα οχήματα βρίσκονται στο αμαξοστάσιο της δημοτικής ενότητας και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να το
επισκεφθούν προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στα κάθε είδους έντυπα (βιβλία, prospectus
κλπ) θα είναι τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα και σε καμία περίπτωση το πλήθος και η έκταση των
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στοιχείων και των πληροφοριών δεν θα είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες που τυχόν υπάρχουν σε ξένη
γλώσσα.
Τα παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες είναι υποχρέωση και ευθύνη του προμηθευτή να παραδοθούν στο
Δήμο, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.
Εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε ελάττωμα σε κάποιο από τα παραλαμβανόμενα υλικά, ο προμηθευτής θα
υποχρεωθεί χωρίς αντιρρήσεις να παραλάβει το προβληματικό υλικό και να το αντικαταστήσει με άλλο όμοιο.
Όλα τα παραπάνω απαιτούμενα στοιχεία θα περιλαμβάνονται στα σχετικά έντυπα των εργοστασίων
κατασκευής, από τα οποία κατά σαφή τρόπο θα προσδιορίζονται τα στοιχεία αυτά, καθώς και οι απαραίτητες
οδηγίες για την ασφαλή χρήση και τον έλεγχο των υλικών γενικά.
Για την απόδειξη των ανωτέρω οι διαγωνιζόμενοι, θα περιλάβουν στην τεχνική προσφορά τους τα κάτωθι
κατά περίπτωση:
2.1) Ομάδες 1, 2, και 5
Χωριστή υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου, ανά ομάδα ανταλλακτικών, που θα αναφέρει ότι:
α1) Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι καινούρια, αμεταχείριστα και απολύτως σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του εκάστοτε οχήματος. Δεσμεύομαι να αποδεικνύω τη καταλληλότητα οιουδήποτε εξ αυτών
(εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία) με προσκόμιση πιστοποιητικού ελέγχου πρωτοτύπου από αναγνωρισμένο
κέντρο ελέγχου χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βεβαίωση του επίσημου αντιπροσώπου όπου θα
αναφέρεται το S/N του είδους και ο τύπος του οχήματος για τον οποίο προορίζεται,
α2) Τα υλικά πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη ατυχημάτων και για
την προστασία του περιβάλλοντος. Για την απόδειξη του ανωτέρω τα προσφερόμενα ανταλλακτικά θα
φέρουν σήμανση CE (εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες
οδηγίες). Οι κατασκευαστές των υλικών είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001 και είμαι σε θέση να προσκομίσω
το αντίστοιχο πιστοποιητικό σε οιαδήποτε περίπτωση μου ζητηθεί,
α3) Θα προσκομίσω δείγμα των προσφερομένων υλικών πριν την παραγγελία, εφόσον πρόκειται για
μαζική παραγγελία και εφόσον αυτό απαιτηθεί από την υπηρεσία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, είμαι σε θέση
να προσκομίσω τεχνικό φυλλάδιο του εκάστοτε είδους, το οποίο να περιέχει τα χαρακτηριστικά του και
οδηγίες ασφαλούς χρήσης και λειτουργίας,
α4) Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους και
σε περίπτωση βλάβης τους, μη οφειλόμενης σε κακή χρήση, υποχρεούμαι σε άμεση αντικατάστασή τους.
2.2) Ομάδα 3
2.2.1. υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου, που θα αναφέρει ότι:
α1) Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι καινούρια, αμεταχείριστα και απολύτως σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του εκάστοτε οχήματος. Δεσμεύομαι να αποδεικνύω τη καταλληλότητα οιουδήποτε εξ αυτών
(εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία) με προσκόμιση πιστοποιητικού ελέγχου πρωτοτύπου από αναγνωρισμένο
κέντρο ελέγχου χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βεβαίωση του επίσημου αντιπροσώπου όπου θα
αναφέρεται το S/N του είδους και ο τύπος του οχήματος για τον οποίο προορίζεται,
α2) Τα υλικά πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη ατυχημάτων και για
την προστασία του περιβάλλοντος. Για την απόδειξη του ανωτέρω τα προσφερόμενα ανταλλακτικά θα
φέρουν σήμανση CE (εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες
οδηγίες). Οι κατασκευαστές των υλικών είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001 και είμαι σε θέση να προσκομίσω
το αντίστοιχο πιστοποιητικό σε οιαδήποτε περίπτωση μου ζητηθεί,
α3) Θα προσκομίσω δείγμα των προσφερομένων υλικών πριν την παραγγελία, εφόσον πρόκειται για
μαζική παραγγελία και εφόσον αυτό απαιτηθεί από την υπηρεσία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, είμαι σε θέση
να προσκομίσω τεχνικό φυλλάδιο του εκάστοτε είδους, το οποίο να περιέχει τα χαρακτηριστικά του και
οδηγίες ασφαλούς χρήσης και λειτουργίας,
α4) Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους και
σε περίπτωση βλάβης τους, μη οφειλόμενης σε κακή χρήση, υποχρεούμαι σε άμεση αντικατάστασή τους.
2.2.2. τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή, το οποίο να περιέχει τα χαρακτηριστικά τους και από το οποίο
θα επιβεβαιώνονται οι κάτωθι προδιαγραφές:
ΕΙΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Μπαταρία Ευρωπαϊκού τύπου 12V/100AH
Μπαταρία Ιαπωνικού τύπου 12V/100AH
Μπαταρία 12V/80AH 80D 26 R ή L Ιαπωνικού τύπου
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Αh ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
850A
670A
730A

Μπαταρία 12V/60AH Ευρωπαϊκού τύπου

460A

2.3) Ομάδα 4
Ειδικότερα, τα ελαστικά επίσωτρα θα είναι απολύτως καινούργια, άριστης ποιότητας, πρώτης διαλογής
και με ημερομηνία παραγωγής όχι παλαιότερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι, κατά κανόνα, ακτινωτού τύπου (RADIAL), θα διαθέτουν υψηλή αντοχή
και μεγάλη αντιολισθητική ικανότητα στο σύνηθες οδόστρωμα του νησιού, κάτω από όλες τις καιρικές
συνθήκες.
Η εγγύηση θα είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους.
Τα ελαστικά επίσωτρα των μηχανημάτων έργων (εκσκαφείς, γκρέιντερ κλπ) θα πρέπει να φέρουν
αυξημένο αριθμό λινών (από 12 και πάνω).
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η παράδοση ελαστικών που τοποθετούνται
αποκλειστικά στους εμπρόσθιους, στους οπίσθιους ή στους κινητήριους τροχούς αντίστοιχα.
Τα ελαστικά επίσωτρα θα φέρουν υποχρεωτικά ανάγλυφα, στην εξωτερική τους επιφάνεια, τα ακόλουθα
στοιχεία:
 εργοστάσιο κατασκευής και τύπο,
 ένδειξη ημερομηνίας κατασκευής,
 έγκριση καταλληλότητας για κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά, που απεικονίζεται με το γράμμα «Ε»
εγγεγραμμένο σε κύκλο με ακολουθία ενός αριθμού που πιστοποιεί την συμμόρφωση στον κανονισμό ECE,
 δείκτη μέγιστης ταχύτητας και δείκτη φορτίου.
Τα πλευρικά τοιχώματα (μάγουλα) θα πρέπει, επίσης, να φέρουν όλα τα κύρια χαρακτηριστικά του
έκαστου ελαστικού αποτυπωμένα ανάγλυφα και δεν θα παρουσιάζουν κάποιο εξόγκωμα ή παραμόρφωση.
Η αρμόδια δημοτική Επιτροπή συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων
έργου δικαιούται να ζητήσει δείγμα των υπό προμήθεια ειδών, πριν την τοποθέτησή τους στα οχήματα.
Τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει να είναι διαστάσεων ως αυτές αναγράφονται στον προϋπολογισμό της
μελέτης, ανάλογα με το όχημα για το οποίο προορίζονται, να είναι απολύτως καινούργια, εξαιρετικής
ποιότητας, μη αναγομωμένα, σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων.
Ο προμηθευτής, εφόσον του ζητηθεί, θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια επιτροπή βεβαίωση, του
κατασκευαστή ή δική του, ότι τα υπό παράδοση ελαστικά και υλικά είναι απολύτως καινούργια και μη
αναγομωμένα, καθώς και αρίστης ποιότητας.
Τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα
πρότυπα της ETRTO. Θα πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και
την Ελληνική νομοθεσία, να αναγράφεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα η πιστοποίηση CE, η χώρα έγκρισης
(αριθμός που δηλώνει την χώρα) και ο αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού. Επί των ελαστικών πρέπει να
αναγράφονται όλα τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με την ETRTO, το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής τους.
Η προσφορά κάθε προμηθευτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τεχνική περιγραφή των επισώτρων, τεχνικά
έντυπα (στην ελληνική τουλάχιστο γλώσσα), με σχέδια και φωτογραφίες των προσφερόμενων ελαστικών.
Στην προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους ότι τα ελαστικά που θα
προμηθευτεί ο Δήμος θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου κατασκευαστή, με ευρεία κυκλοφορία στην Ελλάδα.
Οι διαστάσεις του πέλματος και της διαμέτρου των επισώτρων είναι προδιαγραφόμενες κατά ETRTO και
μπορούν να ελεγχθούν επί του ελαστικού που έχει ζανταριστεί.
Κάθε ελαστικό επίσωτρο, όπου είναι αναγκαίο, θα συνοδεύεται από ένα προφυλακτήρα αεροθαλάμου.
Αυτός θα πρέπει να είναι συνεχούς τύπου και τέτοιου πλάτους και μορφής, ώστε να προσαρμόζεται στο
αντίστοιχο επίσωτρο χωρίς αυτό να κάμπτεται ή να παραμορφώνεται. Επίσης, στα ελαστικά τύπου με
αεροθάλαμο θα συμπεριλαμβάνεται και ο αεροθάλαμος.
Κάθε προφυλακτήρας θα πρέπει να φέρει οπή διόδου της βαλβίδας, η οποία για όλους τους τύπους πρέπει
να βρίσκεται στον κεντρικό άξονα του προφυλακτήρα, πάνω δε σε κάθε προφυλακτήρα θα αναγράφεται
ανεξίτηλα τυπωμένα η ονομασία ή το σήμα του εργοστασίου κατασκευής, καθώς και ο κατάλληλος κωδικός
αριθμός.
Η συνολική ποσότητα κάθε παραλαμβανόμενου ελαστικού (ανά διάσταση) πρέπει να είναι του ιδίου
κατασκευαστικού οίκου και όχι διαφορετικών.
Δειγματοληπτικά μπορεί να ζητηθεί εργαστηριακός έλεγχος, κατά τον οποίο ελέγχονται από την αρμόδια
δημοτική επιτροπή οι διαστάσεις έκαστου ελαστικού, τα κατασκευαστικά στοιχεία, ο σκελετός και η αντοχή
στον εφελκυσμό.
Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να μην παρουσιάζουν τα πιο κάτω κατασκευαστικά ελαττώματα:
1) ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων
2) ατέλειες σκελετού ώστε να επηρεάζεται η μορφή και συνεπώς η αξιοπιστία κατά την χρήση
3) διαχωρισμός των λινών
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4) ανομοιομορφία στις διαστάσεις μεταξύ νοητών διαδοχικών εγκάρσιων τομών
5) ελαττωματική κυκλική στεφάνη με κυρτώματα ή ελλιπή κάλυψη του μεταλλικού πυρήνα με ελαστικό.
Όσον αφορά την ομάδα 4 θα περιλάβουν στην τεχνική προσφορά τους :
2.3.1. υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου, που θα αναφέρει ότι:
α1) Η χώρα κατασκευής των ελαστικών είναι …………………………………….. και ο κατασκευαστής φέρει
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ISO 16949 και είμαι σε θέση να το προσκομίσω σε
οιαδήποτε περίπτωση μου ζητηθεί.
α2) Τα προσφερόμενα ελαστικά θα είναι σύμφωνα με τις ζητούμενες προδιαγραφές, καινούργια άριστης
ποιότητας Α διαλογής, θα στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν θα είναι από αναγόμωση.
α3) Τα προσφερόμενα ελαστικά συμμορφώνονται με Εuropean Tire and Rims Technical Organization
(ΕTRTO) και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται στα ελαστικά οχημάτων (εναλλακτικά
συμμόρφωση με συναφείς οδηγίες Department of Transportation (DOT) για ελαστικά που κατασκευάζονται
στις ΗΠΑ).
α4) Τα προσφερόμενα ελαστικά θα φέρουν την σήμανση "Ε" μέσα σε ένα κύκλο με ακτίνα 12 χιλιοστών
(ή μέσα σε ένα παραλληλόγραμμο) που δείχνει την πιστοποίησή τους κατά ECE, για τα ελαστικά που
κυκλοφορούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
α5) Τα προσφερόμενα ελαστικά θα φέρουν δείκτες φθοράς (Tread Wear Indicator).
α6) Τα προσφερόμενα ελαστικά (για όσα εκ του νόμου υφίσταται η ανάλογη υποχρέωση) θα φέρουν
την ειδική ετικέτα βαθμολόγησης των επιδόσεων που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
α7) Τα προσφερόμενα ελαστικά έχουν εγγύηση ………… ετών ή ………………. χιλιομέτρων.
Α8) Θα προσκομίσω δείγμα των προσφερομένων υλικών πριν την παραγγελία, εφόσον αυτό απαιτηθεί
από την υπηρεσία.
2.3.2. τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή, το οποίο να περιέχει τα χαρακτηριστικά τους και από το οποίο
θα επιβεβαιώνονται οι κάτωθι προδιαγραφές:
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
185/65/14
235/75/17,5
295/80/22,5
315/80/22,5
13.00-24
10.00-20
10-16,5

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΒΑΡΟΥΣ/ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
86 Τ
132/130Μ
152/148Μ
156/150L

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΙΝΩΝ
18
18
20
12
18
10

Μυτιλήνη, Δεκέμβριος 2014
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Συντάξας

Γρηγόριος Κυριάκης

16

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Μιχάλης Καλδής

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Αλεξίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ «1»
Της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας επιχειρήσεων με την επωνυμία:
……………………………………………….………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..……………….………….…………………

Έδρα:

………………………………….………………………………………………………..…….…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………...……………….………….…………………

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και
των λοιπών στοιχείων, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά
και δηλώνω ότι την αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη.

ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 1
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Μυτιλήνη, …………………………………………………
- Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ -
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ «2»
Της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας επιχειρήσεων με την επωνυμία:
……………………………………………….………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..……………….………….…………………

Έδρα:

………………………………….………………………………………………………..…….…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………...……………….………….…………………

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και
των λοιπών στοιχείων, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά
και δηλώνω ότι την αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη.

ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 2
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Μυτιλήνη, …………………………………………………
- Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ -
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ «3»
Της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας επιχειρήσεων με την επωνυμία:
……………………………………………….………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..……………….………….…………………

Έδρα:

………………………………….………………………………………………………..…….…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………...……………….………….…………………

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και
των λοιπών στοιχείων, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά
και δηλώνω ότι την αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη.

ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 3
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Μυτιλήνη, …………………………………………………
- Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ -
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ «4»
Της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας επιχειρήσεων με την επωνυμία:
……………………………………………….………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..……………….………….…………………

Έδρα:

………………………………….………………………………………………………..…….…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………...……………….………….…………………

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και
των λοιπών στοιχείων, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά
και δηλώνω ότι την αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη.

ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 4
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Μυτιλήνη, …………………………………………………
- Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ -
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ «5»
Της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας επιχειρήσεων με την επωνυμία:
……………………………………………….………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..……………….………….…………………

Έδρα:

………………………………….………………………………………………………..…….…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………...……………….………….…………………

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και
των λοιπών στοιχείων, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά
και δηλώνω ότι την αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη.

ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 5
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Μυτιλήνη, …………………………………………………
- Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ -

21

