ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ "
Αρ. Μελέτης 30 /2020
CPV 34350000-5
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.692,40 €
( συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% )

1.
2.
3.
4.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κ.Α. 10-6671.10002
15-6671.10002
20-6671.10006
35-6671.10002
40-6671.10002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛ. : 30/2020
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει προμήθεια ελαστικών ελαφριάς και βαριάς
χρήσης για τα μεταφορικά μέσα του Δήμου φυλής. Η παρούσα προμήθεια κρίνεται αναγκαία για
την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία όλων των τμημάτων του Δήμου αλλά και την ασφάλεια
των εργαζομένων.
Τα είδη με τα χαρακτηριστικά τους και οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική
Περιγραφή της παρούσας μελέτης.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει τμηματικά, σε χρόνο που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία,
σύμφωνα με τις ανάγκες της και σε συνεννόηση με τον ανάδοχο.
Κατά την εξέλιξη της σύμβασης μπορεί να γίνει αυξομείωση των συμβατικών ποσοτήτων,
εάν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος.
Η προμήθεια των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και καμία υποχρέωση
δεν θα έχει ο Δήμος έναντι του αναδόχου σε περίπτωση που δεν αναλωθεί το σύνολο του
συμβατικού τιμήματος.
Μη συμμόρφωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, δίνει τη δυνατότητα στην αρμόδια
επιτροπή παραλαβής να μην παραλάβει το προϊόν και να προβεί σε δικές της ενέργειες.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στα70.692,40 € περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και θα

βαρύνει τους Κ.Α. 10-6671.10002

15-6671.10002

20-6671.10006 35-6671.10002 40-6671.10002 του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου για
το οικονομικό έτος 2020.
Η επιλογή του αναδόχου για την συγκεκριμένη προμήθεια, μπορεί να πραγματοποιηθεί
με διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού , σύμφωνα με τα ισχύοντα στα άρθρα 117 του
Ν. 4412/2016
προσφοράς.

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 01/10 /2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΗΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛ. : 30/2020
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι κάτωθι τεχνική περιγραφή καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια
καινούριων ελαστικών επισώτρων για τα 92 μεταφορικά οχήματα διαφόρων τύπων του Δήμου
Φυλής, τόσο για προγραμματισμένες αλλαγές ελαστικών όσο και για έκτακτες και απρόβλεπτες
βλάβες.
Πιο συγκεκριμένα :

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

1

ΚΗΙ 5268 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315/80/22,5

2

ΚΗΟ 5500 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315/80/22,5

3

ΚΗΙ 7028 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315/80/22,5

4

ΚΗΗ 3243 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315/80/22,5

5

ΚΗΗ 3244 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315/80/22,5

6

ΚΗΗ 3245 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315/80/22,5

7

ΚΗΗ 3247 ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΡΠΑΓΗ

315/80/22,5

8

ΚΗΗ 3252 ΦΟΡΤΗΓΟ

315/80/22,5

9

ΚΗΟ 5415 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315/80/22,5

10

ΚΗΟ 5455 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315/80/22,5

11

ΚΗΙ 8245 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315/80/22,5

12

ΚΗΙ 8222 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315/80/22,5

13

ΚΗΙ 8223 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315/80/22,5

14

ΚΗΗ 3248 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ

315/80/22,5

15

ΚΗΗ 3249 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ

315/80/22,5

16

ΚΗΗ 3250 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ

315/80/22,5

17

ΚΗΟ 5388 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ

315/80/22,5

18

ΚΗΟ 5405 ΦΟΡΤΗΓΟ

315/80/22,5

19

ΚΗΙ 8229 ΦΟΡΤΗΓΟ

315/80/22,5

20

ΚΗΗ 3201 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

175/70/14

21

ΚΗΗ 3202 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

175/70/14

22

ΚΗΗ 3203 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

175/70/14

23

ΚΗΗ 3204 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

175/70/14

24

ΚΗΗ 3205 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

175/70/14

25

ΚΗΗ 3206 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

175/70/14

26

ΚΗΟ 5451 ΚΛΕΙΣΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

175/70/14

27

ΚΗΗ 5568 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

175/70/14

28

ΚΗΗ 3211 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

175/70/14

29

ΚΗΗ 3212 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

175/70/14

30

ΚΗΗ 5563 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

175/70/14

31

ΚΗΗ 3214 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

175/70/14

32

ΚΗΗ 3215 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

175/70/14

33

ΚΗΗ 3217 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

175/70/14

34

ΚΗΗ 3218 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

175/70/14

35

ΚΗΗ 3219 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315/70/22,5

36

ΚΗΗ 3220 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315/70/22,5

37

ΚΗΗ3221 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315/70/22,5

38

ΚΗΗ 3222 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315/70/22,5

39

ΚΗΗ 3231 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315/70/22,5

40

ΚΗΗ 3232 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315/70/22,5

41

ΚΗΗ 3239 ΒΑΝ

185/60/15

42

ΚΗΗ 3240 ΒΑΝ

185/60/15

43

ΚΗΗ 3241 ΒΑΝ

185/60/15

44

ΚΗΗ 3236 ΒΑΝ

185/60/15

45

ΚΗΗ 3237 ΒΑΝ

185/60/15

46

ΚΗΗ 3238 ΒΑΝ

185/60/15

47

ΚΗΗ 5602 ΦΟΡΤΗΓΟ

185/60/15

48

ΚΗΙ 8248 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

185/60/15

49

ΜΕ 112057 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

235/75/17,5

50

ΜΕ 107499 ΣΑΡΩΘΡΟ

285/70/19,5

51

ΜΕ 107500 ΣΑΡΩΘΡΟ

285/70/19,5

52

ΚΗΙ8240 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

285/70/19,5

53

ΚΗΗ 6198 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

285/70/19,5

54

ΜΕ 112109 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

265/70/19,5

55

ΚΗΗ 5564 4Χ4

235/60/16

56

ΜΕ 117211 ΣΑΡΩΘΡΟ

285/65/19,5

57

ΜΕ 117214 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

175/75/16

59

ΜΕ 117125 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

235/70/17,5

60

ΚΗΗ 5565 ΦΟΡΤΗΓΟ

10/22,5

61

ΚΗΗ 3275 ΦΟΡΤΗΓΟ

205/75/16

62

ΚΗΟ5474 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

195/14

63

ΚΗΙ 8220 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

195/14

64

ΚΗΙ 8203 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

205/70/15

65

ΚΗΟ5353 ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΝ

175/70/13

66

ΚΗΟ 5354 ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΝ

175/70/13

67

ΚΗΟ 5355 ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΝ

175/70/13

68

ΚΗΟ 5478 ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΝ

185/14

69

ΚΗΟ 5386 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

295/80/22,5

70

ΚΗΟ 3302 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

195/14

71

ΚΗΗ 3282 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

175/65/14

72

ΚΗΟ 5475 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

185/65/14

73

ΚΗΗ 3281 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

185/65/14

74

ΚΗΗ 3277 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

185/65/14

75

ΚΗΟ 5470 4Χ4

185/65/14

76

ΚΗΗ 3278 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

195/60/15

77

ΚΗΟ 5425 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

195/65/15

78

ΚΗΟ 5479 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

185/60/14

79

ΚΗΙ 8202 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

185/60/14

80

ΚΗΟ 5352 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

215/70/16

81

ΚΗΗ 3274 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

155/60/15

82

ΚΗΗ 3272 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

175/50/15

83

ΚΗΗ 3253 4Χ4

215/60/17

84

ΚΗΗ 5604 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

195/50/15

85

ΚΗΗ 5603 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

205/55/16

86

ΚΗΗ 5572 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

225/45/19

87

ΚΗΟ 5362 ΦΟΡΤΗΓΟ

1000/20

88

SPINTER

225/70/15

89

HIACE

195/70/15

90

FORD TRASIT

195/70/15

91

KHH 3208 4Χ4

235/60/16

92

ΜΕ 117126 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

335/80/Π20

Τα ελαστικά θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και θα πληρούν τις
διατάξεις της οδηγίας 92/93/ΕΟΚ (Υπ. Απόφαση 29871/24.08.92), να φέρουν την σχετική
σήμανση (e), θα είναι προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με
τα standards της E.T.R.T.O. (European Tyre and Rim Technical Organization).
Θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση τεσσάρων εποχών και να πληρούν τις ακόλουθες
προδιαγραφές:
1) Να είναι κατασκευασμένα κατά το πρότυπα ECE Regulation 30.
Η συμμόρφωση του κάθε κατασκευαστή ελαστικών στο πρότυπο αυτό να εμφανίζεται στην πλευρά
του ελαστικού με ένα σήμα «Ε» ή «e» μέσα σε ένα κύκλο με ακτίνα 12 χιλιοστών (ή μέσα σε ένα
παραλληλόγραμμο) μαζί με έναν μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό που δείχνει την χώρα η οποία
έλεγξε και πιστοποίησε το ελαστικό είτε κατά «Ε» ΕCE Regulation 30 (ή κατά «e» σύμφωνα με το
παλαιότερο Directive 92/23/EEC).
(Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ Ε23)
2) Να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά επί των ελαστικών.
Πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σώματος των
ελαστικών και των τεχνικών εγχειριδίων.
α) Ετικέτα σήμανσης ευρωπαϊκής ένωσης για τα ελαστικά
Σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα ελαστικά θα πρέπει να φέρουν ετικέτα
σήμανσης στην οποία θα απεικονίζονται πληροφορίες για τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και
την ασφάλειά τους. Οι πληροφορίες αυτές θα αφορούν την κατανάλωση καυσίμου, την απόδοση
φρεναρίσματος σε βρεγμένο οδόστρωμα και τον εκπεμπόμενο θόρυβο κατά την κύλιση.
Κατανάλωση καυσίμου - Πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα
Να επισημαίνονται.
Εκπεμπόμενος θόρυβος κατά την κύλιση
Να επισημαίνεται.
Οι δείκτες που απεικονίζουν την στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου του ελαστικού προς το
περιβάλλον σε ντεσιμπέλ (dB) με βάση τα επικείμενα ευρωπαϊκά όρια θορύβου ταξινομούνται σε
3 κατηγορίες με βάση τα ‘μαύρα κύματα’ πάνω στην ετικέτα. Όχημα με:
• 1 μαύρο κύμα: Αθόρυβο (3 dB ή περισσότερα κάτω από το μελλοντικό ευρωπαϊκό όριο)
• 2 μαύρα κύματα: Μέτριο (μεταξύ του μελλοντικού ευρωπαϊκού ορίου και 3 dB παρακάτω)
• 3 μαύρα κύματα: Θορυβώδες (πάνω από το μελλοντικό ευρωπαϊκό όριο)
Η στάθμη θορύβου των ελαστικών να κυμαίνεται μεταξύ μετρίου και αθόρυβου.
Το πέλμα των ελαστικών για φορτηγά αυτοκίνητα θα διαφέρει μεταξύ εμπρόσθιων και οπίσθιων
τροχών, όπου αναφέρεται. Σαν γενικός κανόνας στα εμπρόσθια το πέλμα θα είναι με αυλάκια (ίσιο)

ενώ στα οπίσθια θα είναι με τακούνια (ημιτρακτερωτό)
β) Να είναι τεχνολογίας Run Flat
Να επισημαίνεται ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους.
(1. SELF-SEALING ή
2. SELF-SUPPORTING ή
3. AUXILIARY SUPPORTED RUN FLAT SYSTEMS)

γ) Να γίνεται αναγραφή στα χαρακτηριστικά συνθηκών χρήσης, ήτοι:
- Το δείκτη φορτίου (ή τους δείκτες φορτίου στην περίπτωση διπλών ελαστικών).
- Το δείκτη (σύμβολο) ταχύτητας. O δείκτης ταχύτητας ελαστικών δείχνει την μέγιστη ταχύτητα
οχήματος στην οποία τα ελαστικά αναμένεται να λειτουργήσουν σωστά. Η αναγραφή του γίνεται
στην πλευρική επιφάνεια των ελαστικών δίπλα στον τύπο του ελαστικού.
- Τον αριθμό των λινών (PR).
- Την επιπρόσθετη ένδειξη REINFORCED (ενισχυμένο) για ελαστικό μεγαλύτερης ικανότητος
φόρτισης από το standard (κανονικό).
δ) Να γίνεται αναγραφή στις:
-Διαστάσεις ελαστικού
Οι διαστάσεις του ελαστικού θα είναι της μορφής Α/B RΓ.
Το Α συμβολίζει το πλάτος του πέλματος, μετρημένο σε χιλιοστά (mm).
Το Β συμβολίζει το προφίλ του ελαστικού, δηλαδή το πόσο τοις εκατό του πλάτος του
πέλματος είναι το πλαϊνό μέρος του ελαστικού.
Το R είναι το αρχικό του ‘Radial’ (‘ακτινωτός’) και συμβολίζει τον τύπο κατασκευής του
ελαστικού και τέλος το
Γ συμβολίζει την διάσταση της ζάντας μετρημένη σε ίντσες (in).
- Ημερομηνία κατασκευής
Η ημερομηνία κατασκευής θα αρχίζει πάντα με τα γράμματα DOT (Department Of
Transport) και θα αποτελείται από 4 ψηφία. Τα 2 πρώτα αφορούν την εβδομάδα κατασκευής και τα
2 τελευταία το έτος κατασκευής.
Τα ελαστικά απαιτείται να είναι πρόσφατης ημερομηνίας κατασκευής (τελευταίου
εξαμήνου πριν την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή)
-Δείκτης φθοράς πέλματος :
Κάθε ελαστικό θα φέρει ένδειξη στην πλευρά του που δείχνει το σημείο του πέλματος στο οποίο
υπάρχει ειδικά κατασκευασμένο τμήμα ελαστικού (ενσωματωμένος δείκτης) μέσα στο πέλμα όπου
κάποιος μπορεί να δει ότι η φθορά του πέλματος έχει φτάσει στο σημείο που θα πρέπει το ελαστικό
να αλλαχθεί αμέσως.

Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση ενημερωτικών εντύπων – τεχνικών
φυλλαδίων – εικονογραφημένους καταλόγους κατασκευαστή ελαστικού ή του επίσημου
αντιπροσώπου.
Επίσης η επιλογή του ελαστικού πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής
ένωσης για αρωματικά έλαια και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης για όζον.
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αποδέχονται με υπεύθυνη δήλωσή τους, η οποία θα
επισυνάπτεται στην τεχνική προσφορά τους ότι:
✓

Τα ελαστικά είναι κατασκευασμένα κατά το πρότυπα ECE Regulation 30.

✓

Τα ελαστικά θα παραδίδονται τμηματικά κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια Υπηρεσία,

θα τοποθετούνται, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, είτε στο συνεργείο του Δήμου, είτε σε
ιδιόκτητο φυλασσόμενο χώρο του οικονομικού φορέα και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στη
θέση ακινητοποίησης του οχήματος/μηχανήματος.
✓

Τα ελαστικά έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας από το εργοστάσιο κατασκευής, καθώς και

από τον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) και δεν είναι μικρότερη του ενός έτους ή ότι παρέχουν
εγγύηση χιλιομετρικής απόστασης των 20.000 Km. (παρέχονται από την ημερομηνία παραλαβής
των ελαστικών προς χρήση).
✓

Διαθέτουν φυλασσόμενες εγκαταστάσεις, στις οποίες θα δύναται να σταθμεύουν τα βαρέα

οχήματα όπως απορριμματοφόρα, ώστε να εκτελούνται οι εργασίες αντικατάστασης των
ελαστικών αλλά και κινητό συνεργείο πλήρως εξοπλισμένο για τοποθέτηση ελαστικών σε βαρέα
και σε επιβατηγά οχήματα το οποίο διαθέτει νόμιμες άδειες εγκρίσεις και προσωπικό που το
λειτουργεί (τεχνίτης βουλκανιζατέρ και οδηγός) ικανό να αντικαθιστά τα ελαστικά επιτόπου όπου
τυχον χρειαστεί.
✓

Συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Επίσης να δηλώνουν το εργοστάσιο και τη χώρα κατασκευής των προτεινόμενων ελαστικών

και να διαθέτουν Πιστοποίηση της επιχείρησης από τον επίσημο φορέα Εναλλακτικής Διαχείρισης
για την ανακύκλωση των παλαιών ελαστικών τα οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει.
Η μη απόδειξη ύπαρξης των ανωτέρω, αποτελεί αιτία απόρριψης.
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 01/10 /2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΗΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛ. : 30/2020

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΥΠΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

1.

315/80/22,5

ΤΕΜΑΧΙΟ

76

390

29.640

2.

175/70/14

ΤΕΜΑΧΙΟ

30

70

2.100

3.

315/70/22,5

ΤΕΜΑΧΙΟ

16

390

6.240

4.

185/60/15

ΤΕΜΑΧΙΟ

16

50

800

5.

235/75/17,5

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

250

1.000

6.

285/70/19,5

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

405

4.050

7.

265/70/19,5

ΤΕΜΑΧΙΟ

6

300

1.800

8.

235/60/16

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

100

200

9.

285/65/19,5

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

350

700

10.

175/75/16

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

70

280

11.

235/70/17,5

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

100

400

12.

10/22,5

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

320

640

13.

205/75/16

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

100

400

14.

195/14

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

75

300

15.

205/70/15

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

55

110

16.

175/70/13

ΤΕΜΑΧΙΟ

6

40

2400

17.

185/14

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

80

320

18.

295/80/22,5

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

400

1.600

19.

195/14

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

60

240

20.

175/65/14

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

40

160

21.

185/65/14

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

55

550

22.

195/60/15

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

55

110

23.

195/65/15

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

55

110

24.

185/60/14

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

45

180

25.

215/70/16

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

80

160

26.

155/60/15

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

50

200

27.

175/50/15

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

50

200

28.

215/60/17

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

80

160

29.

195/50/15

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

40

80

30.

205/55/16

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

60

120

31.

225/45/19

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

160

320

32.

1000/20

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

100

400

33.

225/70/15

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

80

320

34.

195/70/15

ΤΕΜΑΧΙΟ

8

50

400

35.

235/60/16

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

80

320

ΔΑΠΑΝΗ

57.010

Φ.Π.Α. 24%

13.682,4

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

70.692,40

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 01/10 /2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΗΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛ. : 30/2020

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1 Αντικείμενο της μελέτης
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει προμήθεια ελαστικών ελαφριάς και βαριάς χρήσης
για τα μεταφορικά μέσα του Δήμου φυλής.
Άρθρο 2 : Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με :
1.

Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) ¨Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2.

Την με αριθμό 57654/22-05-2017 Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β/1781/23-05-2017),οι διατάξεις της οποίας έχουν
άμεση ισχύ από την έκδοσή της και τις σχετικές «Οδηγίες καταχώρησης νέων στοιχείων στο
ΚΗΜΔΗΣ»
3.

Την με αριθμό 56902/02-06-2017 (ΦΕΚ Β/1924/02-06-2017) Απόφαση «Τεχνικές

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»
4.
5.

Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
6.

Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.

Των διατάξεων του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων

εγγράφων», του κεφαλαίου Α΄ «Μείωση Διοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις Διαδικασιών», του

Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74).
8.

Του N.4270/2014 Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α/143/28.6.2014), κατά τις διατάξεις
που ισχύει.
9.

Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄/248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.
10.

Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις».
11.

Του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α 145 5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

12.

Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων)

κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ.,
υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης
υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 3: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η Σύμβαση
β) Η Διακήρυξη Δημοπρασίας
γ) Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς
δ) Το Τιμολόγιο Προσφοράς
ε) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
στ) Η Τεχνική Περιγραφή
ζ) Η Τεχνική Έκθεση
ΑΡΘΡΟ 4: Τιμές προσφορών.
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα
προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την
περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα
παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι
την πραγματοποίηση της παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην
παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Επίσης, σημειώνεται ότι η οικονομική

προσφορά έκαστου υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προς
προμήθεια ειδών, με ποινή αποκλεισμού όσων υποψήφιων προμηθευτών δεν συμμετέχουν στο
σύνολο των προς προμήθεια ειδών, καθώς η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει για το σύνολο των
προς προμήθεια ειδών.
ΑΡΘΡΟ 5: Τρόπος εκτέλεσης προμήθειας
Η προμήθεια θα εκτελεστεί κατόπιν διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει τιμής, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, που συμφωνούν με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της αντίστοιχης διακήρυξης.
Κατά το στάδιο υποβολής τεχνικής προσφοράς ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει τα
παρακάτω :
⚫ Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι:


Ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης
και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως
και ανεπιφύλακτα



Αναλαμβάνει την υποχρέωση υποβολής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, σε
περίπτωση που κατακυρωθεί σε αυτόν η σύμβαση



Το χρόνο ισχύος της προσφοράς και το χρόνο παράδοσης

⚫ Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι :
α) Τα ελαστικά είναι κατασκευασμένα κατά το πρότυπα ECE Regulation 30.
β) Προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
ενός (1) έτους ή 20.000Km
γ) Διαθέτει φυλασσόμενες εγκαταστάσεις, στις οποίες θα δύναται να σταθμεύουν τα
βαρέα οχήματα όπως απορριμματοφόρα, ώστε να εκτελούνται οι εργασίες
αντικατάστασης των ελαστικών αλλά και κινητό συνεργείο πλήρως εξοπλισμένο για
τοποθέτηση ελαστικών σε βαρέα και σε επιβατηγά οχήματα το οποίο διαθέτει νόμιμες
άδειες εγκρίσεις και προσωπικό που το λειτουργεί (τεχνίτης βουλκανιζατέρ και
οδηγός) ικανό να αντικαθιστά τα ελαστικά επιτόπου όπου τυχόν χρειαστεί.
δ) Τα ελαστικά θα παραδίδονται τμηματικά κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια
Υπηρεσία, θα τοποθετούνται, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, είτε στο
συνεργείο του Δήμου, είτε σε ιδιόκτητο φυλασσόμενο χώρο του οικονομικού φορέα και
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στη θέση ακινητοποίησης του οχήματος/μηχανήματος

ε) Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η εργασία αποκαθήλωσης, η εργασία
τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών στις ζάντες των τροχών και η ζυγοστάθμιση
των νέων ελαστικών.
στ) Η ημερομηνία παραγωγής των υπό προμήθεια ελαστικών δεν θα είναι μεγαλύτερη
των έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία της τελικής παραλαβής από την αρμόδια
επιτροπή του Δήμου.
⚫ Τεχνικά φυλλάδια ή/και περιγραφή των προσφερόμενων ειδών.
⚫ Πιστοποιητικά ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 σε ισχύ ή ισοδύναμα της
κατασκευάστριας εταιρείας, με πεδίο εφαρμογής τα προς προμήθεια είδη και συμμόρφωση
ως προς το CE . Τα πιστοποιητικά αυτά μπορούν να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα ως
επικυρωμένο αντίγραφο.
⚫ Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001/2015 & ISO 18001/2007 (ή νεότερα) του

οικονομικού φορέα
⚫ Πιστοποίηση του προσφέροντα από τον επίσημο φορέα Εναλλακτικής Διαχείρισης για την

ανακύκλωση των παλαιών ελαστικών.
⚫ Άδεια άσκησης επαγγέλματος σχετική με την προμήθεια (μηχανοτεχνίτη ή τεχνίτη τροχών

ή άλλο αντίστοιχο)
⚫ Πιστοποιητικό επιμελητηρίου από το οποίο να προκύπτει η δραστηριότητα της

συμμετέχουσας εταιρείας
⚫ Άδεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας που να καλύπτει όλους τους τύπους οχημάτων

του Δήμου
⚫ Υπεύθυνη Δήλωση για την ανάλογη εμπειρία (στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον 4

τέσσερις

υπηρεσίες του Δημοσίου (π.χ. Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ.) με τους οποίους έχει

συνεργασθεί ο υποψήφιος, τα δυο (2) τελευταία έτη)
⚫ Βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης προμήθειας για τέσσερις (4) ή περισσότερες ολοκληρωμένες

συμβάσεις, με φορείς του Δημοσίου, ύψους τουλάχιστον με αυτό του ενδεικτικού
προϋπολογισμού -η κάθε μία- που να έχουν πραγματοποιηθεί τα δύο (2) τελευταία έτη
(2018 & 2019). Οι συμβάσεις θα αφορούν την ίδια προμήθεια (προμήθεια ελαστικών).
⚫ Πλήρη περιγραφή του εξοπλισμού του κινητού και σταθερού συνεργείου.

ΑΡΘΡΟ 6: Κατακύρωση
1.

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την Απόφασή της σχετικά με την κατακύρωση του

διαγωνισμού, μαζί με σχετική ανακοίνωση προς τον Προσωρινό Ανάδοχο, η οποία θα
περιλαμβάνει, τουλάχιστον και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του Ν. 4412/2016 τα εξής:
α) Το παραδοτέο αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης διακήρυξης.
β) Την συμβατική αμοιβή, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, και της Οικονομικής
Προσφοράς του οικονομικού φορέα.
γ) Τη συμφωνία της κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και του
σχεδίου Σύμβασης που προσαρτάται στην παρούσα .
δ) Την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να υπογραφεί το κείμενο της Σύμβασης, η οποία είναι
δέκα (10) ημέρες μετά την κοινοποίηση της ως άνω Ανακοίνωσης, έως 20 ημέρες το αργότερο .
2. Με την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα. Το δε
έγγραφο της Σύμβασης που θα υπογραφεί , έχει αποδεικτικό και μόνο χαρακτήρα.
3. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπός, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπο του
στην Ελλάδα, εάν τέτοιος έχει οριστεί. Σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό μήνυμα
τηλεομοιοτυπίας και συστημένη επιστολή στον αλλοδαπό προσωρινό ανάδοχο – στην Ελληνική
βεβαίως Γλώσσα.
4. Η σύναψη της Σύμβασης μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
του προσωρινού αναδόχου, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος δεν εκφράσει γραπτά τη σχετική
αναιτιολόγητη αντίρρησή του, εντός πέντε (05) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν της ως
άνω ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, εφόσον παρέλθει
άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία.
5. Μετά την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην
προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, ο προσωρινός Ανάδοχος έχει υποχρέωση να
προσέλθει, εντός δέκα (10) ημερών, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να
υπογράψει το κείμενο της Σύμβασης.
6. Για την υπογραφή του κειμένου της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία εκδίδεται για ποσό τέτοιο που οποίο αντιστοιχεί στο 5 % επί
16 της Συνολικής Συμβατικής Τιμής άνευ ΦΠΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.
4412/2016.
7. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (αν υπάρχει), του οριστικού Αναδόχου, επιστρέφεται στον
Ανάδοχο εντός πέντε (05) ημερών από την κατάθεση της ως άνω Εγγυητικής Επιστολής Καλής
Εκτέλεσης και από την Υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των
λοιπών Διαγωνιζομένων επιστρέφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

8. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει, κατά τα ανωτέρω, να υπογράψει το κείμενο της
Σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.
9. Ο Ανάδοχος ΔΕΝ δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, ούτε να
εκχωρήσει χωρίς την έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, το δικαίωμα είσπραξης της
Συμβατικής του Αμοιβής. Επίσης απαγορεύεται η τροποποίηση κάποιου συμβατικού όρου της
σύμβασης χωρίς την έγγραφη συμφωνία όλων των συμβαλλομένων μερών.
10. Η παράβαση ενός εκ των όρων του παρόντος Άρθρου από τον Ανάδοχο παρέχει την διακριτική
ευχέρεια στην Αναθέτουσα Αρχή – έπειτα από σχετική εισήγηση του αρμοδίου συλλογικού
οργάνου – να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να του επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις. Η
σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από
τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών
που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο. Η σύμβαση
δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον
τα εξής :
-Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
-Τα συμβαλλόμενα μέρη.
-Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
-Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
-Την συμφωνηθείσα τιμή.
-Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
-Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.
-Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
-Τον τρόπο παραλαβής.
-Τον τρόπο πληρωμής.
-Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
-Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
-Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν
αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :
α)Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
β)Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. γ)Έχει γίνει η
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.

δ)Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα.
Άρθρο 7: Πληρωμή
Η πληρωμή θα γίνεται συνήθως τμηματικά με χρηματικές εντολές του Δήμου, μετά την παραλαβή
ανάλογης αξίας ποσότητας υλικών από αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία ορίζεται από το Δ.Σ.
του Δήμου και μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 17
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η πληρωμή θα
γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου. Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται
σύμφωνα με την τμηματική παράδοση των υλικών δια της εξόφλησης του 100% της συμβατικής
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των παραδιδομένων υλικών και σύμφωνα με της
προβλεπόμενες, από της σχετικές διατάξεις του νόμου, διαδικασίες πού αφορούν στην προσκόμιση
των δικαιολογητικών πληρωμής (άρθρο 200 του νόμου 4412/16)
Άρθρο 8: Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών
Εγγύηση καλής λειτουργίας των ελαστικών θα πρέπει να παρέχεται από το εργοστάσιο κατασκευής,
καθώς και από τον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) και δεν θα πρέπει είναι μικρότερη του ενός (1)
έτους από την ημερομηνία παραλαβής των υλικών ή της χιλιομετρικής απόστασης των 20.000Km
αρχής γεννωμένης από της παραλαβής των ελαστικών από την αντίστοιχη υπηρεσία της
αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης ή φθοράς ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας
κάποιου υλικού και σύμφωνα με την κρίση της Υπηρεσίας, ο προμηθευτής υποχρεούται να το
αντικαταστήσει με καινούργιο ή σε κάθε περίπτωση, με δικές του δαπάνες, να αποκαταστήσει την
λειτουργία του. (Θα εκτιμηθεί θετικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας ).
Άρθρο 9: Χρόνος ισχύος της σύμβασης και τρόπος παράδοσης των ελαστικών
Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε έξι μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής αυτής. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί κατά 2 μήνες, όπως προβλέπεται και στα
έγγραφά της, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή νέας σύμβασης, εφόσον δεν
θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη
διακήρυξη και τη σύμβαση, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. Η παράδοση θα
είναι τμηματική, σύμφωνα με της ανάγκες του Δήμου άμεσα ή μέσα σε χρονικό διάστημα 24 ωρών
από την εκάστοτε παραγγελία. Τα υπό προμήθεια ήδη θα παραδίδονται τοποθετημένα σε πλήρη
λειτουργία στις εγκαταστάσεις του Ανάδοχου ή στις εγκαταστάσεις του Δήμου ή άμεσα θα
αντικαθίστανται όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρω βίας (π.χ. στον τόπο ακινητοποίησης του

οχήματος – μηχανήματος λόγο κλαταρίσματος ελαστικού). Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για
οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της ορισθείσης
προθεσμίας, υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώσει προς το Δήμο ποινική
ρήτρα. Η παράδοση θα γίνεται μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία και όλα τα έξοδα
μεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Τα προς παράδοση είδη πρέπει να είναι ακριβώς ίδια µε αυτά
που προσφέρθηκαν, αξιολογήθηκαν και προτιμήθηκαν από την Επιτροπή Διεξαγωγής του
Διαγωνισμού, στην ποιότητα, ποσότητα, συσκευασία και τιμή, που αποφασίσθηκε µε την
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και τη συναφθείσα σύμβαση. Κατά τη
διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: α) να παραλάβει το υλικό, β) να παραλάβει το υλικό µε
παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους της
σύμβασης, η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το υλικό µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για
το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των
άρθρων 208, 209 και 213 του Ν.4412/16
Άρθρο 10: Ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου
Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Κατά τον υπολογισμό του
χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν.4412/16
Άρθρο 11: Φόροι - τέλη – κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάση των κειμένων διατάξεις, φόρους, τέλη και κρατήσεις
που ισχύουν κατά την προμήθεια των ειδών, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο.
Άρθρο 12: Λοιπές Εγγυήσεις
Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι αποδέχεται όλους τους όρους της
διακήρυξης και ότι η παραδιδόμενη προμήθεια θα ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους και τις

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Θα ανταποκρίνεται και από κάθε πλευρά στην χρήση για την
οποία προορίζεται και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά προϊόντα δεύτερης ποιότητας.
Άρθρο 13:Λοιπά
Ο προμηθευτής απαγορεύεται να αναθέσει σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο την εκτέλεση ή
ολοκλήρωση της υπογραφείσας σύμβασης (υπεργολαβίας). Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς
των προς προμήθεια ειδών στον τόπο παράδοσης θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή υπέρ του οποίου
θα κατακυρωθεί η προμήθεια.
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ΤΕΜΑΧΙΟ

4

21.

185/65/14

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

22.

195/60/15

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

23.

195/65/15

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

24.

185/60/14

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

25.

215/70/16

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

26.

155/60/15

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

27.

175/50/15

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

1.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

ΚΟΣΤΟΣ(€)

28.

215/60/17

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

29.

195/50/15

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

30.

205/55/16

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

31.

225/45/19

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

32.

1000/20

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

33.

225/70/15

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

34.

195/70/15

ΤΕΜΑΧΙΟ

8

35.

235/60/16

ΤΕΜΑΧΙΟ

4
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

…………………….. ..…./…./2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή – Σφραγίδα Επιχείρησης)

