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Κέρκυρα, 12 Απριλίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, εκατόν δεκαοκτώ
(118) ελαστικών επισώτρων, ελαφράς και βαρέας χρήσης , διαφόρων διαστάσεων, για την κάλυψη αναγκών του
μηχανοκίνητου στόλου της ΓΕ.Π.Α.Δ. Ιονίων Νήσων , της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας και υφιστάμενων
υπηρεσιών της, για το έτος 2021, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής
υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των ν.1481/1984, 2685/1999, 2800/2000, 3205/2003, 4270/2014, 4336/2015, 4354/2015, 4412/2016, και
4762/2020, ως τροποποιήθηκαν - συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, σε συντρέχουσα περίπτωση.
β) των π.δ. 394/1996, 184/2009, 178/2014, 80/2016, 86/2018, 62/2019, ως τροποποιήθηκαν - συμπληρώθηκαν και
ισχύουν σήμερα, σε συντρέχουσα περίπτωση.
γ) της υπ’ αριθ. 2/81998/ΔΠΓΚ από 16/12/2020 Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
δ) της υπ’ αριθ. 2/6509/ΔΠΓΚ από 05/02/2020 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών.
ε) των υπ’αριθ. 8045/8/1 και 8045/8/1-α από 30/03/2020 αποφάσεων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του
Πολίτη.
2. Tην υπ’ αριθ. 80 από 18/07/2019 Απόφαση κ. Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη "Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου" (Β' 3058).
3. Tην υπ’ αριθ. ΓΔΟΥΕΣ/1/2/485 από 03-04-2020 Απόφαση κ. Υπουργού και κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη
"Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα." (Β' 1362).
4. Tην υπ’ αριθ. ΓΔΟΥΕΣ/4/31 από 03-04-2020 Απόφαση Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. (Β' 1461).
5. α)το π.δ. 81/2019 "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων"(Α’ 119).
β)το π.δ. 83/2019 "Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών"
(Α’ 121).
γ)την υπ’ αριθ. Υ2 από 09-07-2019 Απόφαση κ. Πρωθυπουργού "Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών" (Β’ 2901).
6. Την υπ’αρίθμ. 8045/1/655 από 16-01-2021 Απόφαση Συγκρότησης επιτροπής ενστάσεων της Δ.Α.Κέρκυρας
7. Την υπ’ αριθ. 8045/22/36383-1 από 10-04-2021 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Δ.Δ.Δ./ ΤΜΗΜΑ
ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ με Α.Δ.Α.: 6ΠΩ246ΜΤΛΒ-ΒΔΨ και Α.Δ.Α.Μ.: 21REQ008442352
8. Την υπ’αρίθμ. 8045/1/674-β από 12-04-2021 Απόφαση Σύστασης Επιτροπής έρευνας αγοράς της Δ.Α.Κέρκυρας με
Α.Δ.Α.: 6ΚΛΡ46ΜΤΛΒ-Μ7Χ

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας, προτίθεται να προβεί στην παραλαβή οικονομικών προσφορών για την
προμήθεια εκατόν δεκαοκτώ (118) ελαστικών επισώτρων, ελαφράς και βαρέας χρήσης , διαφόρων διαστάσεων, για
την κάλυψη αναγκών του μηχανοκίνητου στόλου της ΓΕ.Π.Α.Δ. Ιονίων Νήσων , της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας

1

και υφιστάμενων υπηρεσιών της, για το έτος 2021, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας
παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας
[Ε.Φ.1047-201-1600200], εντός του συνολικού ποσού των
δεκαοκτώ χιλιάδων Ευρώ (18.000,00€),
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% καθώς και των νόμιμων κρατήσεων και κριτήριο απ’ ευθείας ανάθεσης την
χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Απευθείας Ανάθεση, άρθρο 118 του Ν.4412/2016.
Η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή , άρθρο 86 του Ν.4412/2016.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

23-04-2021

Παρασκευή

10:00 π.μ.

Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας
(2ος όροφος)
Ιουλίας Ανδρεάδη 01 – Τ.Κ.49100 Κέρκυρα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΩΡΑ

ΗΜΕΡΑ

23-04-2021

Παρασκευή

ΩΡΑ
10:00 π.μ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Προμήθεια εκατόν δεκαοκτώ (118) ελαστικών επισώτρων, ελαφράς και
βαρέας χρήσης , διαφόρων διαστάσεων, για την κάλυψη αναγκών του
μηχανοκίνητου στόλου της ΓΕ.Π.Α.Δ. Ιονίων Νήσων , της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Κέρκυρας και υφιστάμενων υπηρεσιών της, για το έτος 2021,
προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής
υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του
σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:

34350000-5 «Ελαστικά Ελαφριάς και Βαρέας χρήσης»

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ:

ΑΞΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:

Από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, μέχρι την 31-12-2021.
Τα υπό προμήθεια ειδή θα παραλαμβάνονται τμηματικά ή συγκεντρωτικά
με την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την αρμόδια
Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής.
Δεκαοκτώ χιλιάδες Ευρώ (18.000,00€), συμπερ. Φ.Π.Α. και νόμιμων
κρατήσεων
Τακτικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021
Α.Λ.Ε.: 2410204001
Ε.Φ.: 1047-201-1600200 «Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας»
Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι κάτωθι κρατήσεις:
α) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού
ποσού 5,57056%, ως εξής: Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι μερικό
σύνολο 5,44% και επί του μερικού συνόλου τέλη χαρτοσήμου 2% και επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
β) υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων συνολικού ποσού 0,07252 %,
ως εξής: 0,07% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης
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αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί της προαναφερθείσας
κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 375 παρ.7 του Ν.4412/2016, για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή
ίσου των χιλίων (1.000,00 €) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., οι
όποιες θα αποδοθούν μέσω Δ.Ο.Υ.
γ) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ποσού 0,06216
%, ως εξής: 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης
αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί της προαναφερθείσας
κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
Θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 4% επί της
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: καθαρής αξίας, για την προμήθεια, όταν η καθαρή αξία κατά συναλλαγή
υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150,00 €) ευρώ.

ΠΛΗΡΩΜΗ:

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται συνολικά ή τμηματικά
αναλόγως του τρόπου τιμολόγησης, με χρηματικό ένταλμα, που θα
εκδίδεται από την Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ., στο όνομα του δικαιούχου και μέσω του
τραπεζικού του λογαριασμού, διά της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., αμέσως μετά την
οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου από την αρμόδια
Τριμελής Επιτροπή Παραλαβής και αφού εκδοθούν τα σχετικά
παραστατικά. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σε ευρώ (€).

1. Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε με τη διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, καταθέτοντας οικονομικές
προσφορές, για την προμήθεια εκατόν δεκαοκτώ (118) ελαστικών επισώτρων, ελαφράς και βαρέας χρήσης ,
διαφόρων διαστάσεων, για την κάλυψη αναγκών του μηχανοκίνητου στόλου της ΓΕ.Π.Α.Δ. Ιονίων Νήσων , της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας και υφιστάμενων υπηρεσιών της, για το έτος 2021, προς το σκοπό αποφυγής
ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής
του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
2. α. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ
Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας, Γραφείο Μερικής Διαχείρισης Υλικού
– Χρηματικού - Ι. Ανδρεάδη 01 Κέρκυρα 2ος όροφος. Τ.Κ. 49100

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

23-04-2021

Παρασκευή

10:00΄

β. Προσφορές που κατατίθενται μετά την 10:00΄ ώρα της 23-04-2021 είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από
την Επιτροπή που διενεργεί την διαδικασία.
γ. Η αποσφράγιση - αξιολόγηση των εμπροθέσμων προσφορών γίνεται δημόσια, από την Επιτροπή διενέργειας της
προμήθειας.
δ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες (ημερολογιακές), προσμετρούμενες από την
επομένη ημέρα της ημερομηνίας αξιολόγησης των προσφορών.
ε. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ :

Α/Α

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΑΡΚΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
205/60R16
1
SUZUKI SX4
215/55R17
2
SUZUKI SX4
195/55R15
3
CITROEN XSARA
205/55R16
4
CITROEN C4
PEUGEOT 308

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΦΟΡΤΙΟΥ (LI)≥

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
(SS) ≥

16

92

H

4

94

V

8

85

Η

32

91

H

3

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜ
ΟΣ
TUBLESS
= TL
TUBLESS
= TL
TUBLESS
= TL
TUBLESS
= TL

SKODA OCTAVIA
5
6
7

225/45 R 17
AUDI
165/65R14
SUZUKI WAGON R
245/70 R 16
KIA SORENDO

4

91

H

4

75

Τ

4

111/109

T

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
255/65R17
8
12
NISSAN NAVARA
ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
295/80 R 22.5
9
6
TEMSA SAFARI
ΦΟΡΤΗΓΟ
215/75 R 17,5
10
6
MERCENTES ATEGO

110

152/148

126/124

TUBLESS
= TL

TUBLESS
= TL
TUBLESS
= TL

T

TUBLESS
= TL

M

TUBLESS
= TL

M

TUBLESS
= TL

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ

11

12

13

14

15

16

110/80R19
(ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ)
SUZUKI DL 650 V STROM
150/70R17
(ΟΠIΣΘΙΟ)
SUZUKI DL 650 VSTROM
100/90R19
(ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ)
HONDA TRANSALP
130/80R17
(ΟΠIΣΘΙΟ)
HONDA TRANSALP
110/70R17
(ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ)
APRILIA PEGASO
160/60R17
(ΟΠIΣΘΙΟ)
APRILIA PEGASO

ΣΥΝΟΛΟ:

6

59

V

TUBLESS
= TL

6

69

V

TUBLESS
= TL

3

57

T

TUBLESS
= TL

3

65

T

TUBLESS
= TL

2

54

Η

TUBLESS
= TL

2

69

Η

TUBLESS
= TL

118

Οι ανωτέρω ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την υπηρεσία. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα
να προβεί στην κατακύρωση της σύμβασης:
 για ολόκληρη την ποσότητα ή
 μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό έως τριάντα τοις εκατό (30%) , εφόσον δεν έχει ως αποτέλεσμα την
υπέρβαση της εγκεκριμένης πίστωσης ή
 μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως σαράντα τοις εκατό (40%).
Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του ανωτέρω καθοριζόμενου ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη
αποδοχή από τον προμηθευτή.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί μέρος των συμβατικών
ποσοτήτων , ανάλογα με τις τελικώς διαμορφούμενες ή έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες.

4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1. Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον Ν.4412/2016, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ος
Ιουλίας Ανδρεάδη αρ.01 (2 όροφος) –Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………
(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των
οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax και e-mail
(εάν υπάρχουν)]
ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Για την διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας ελαστικών επισώτρων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, έτους 2021.
Αριθμός Διακήρυξης: 8045/1/674-γ΄
Αναθέτουσα Αρχή: Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας
Καταληκτική Ημερομηνία λήξης προθεσμίας Υποβολής Προσφορών : 23/04/2021 ώρα 10:00’ π.μ.

4.2. Εντός του κυρίως φακέλου υποβάλλονται και τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:
4.2.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ), σε ξεχωριστό σφραγισμένο
(υπο)φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής:
1. Φορολογική Ενημερότητα - Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας , είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
2. Ασφαλιστικές Ενημερότητες, για κάθε νόμιμη χρήση από όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης
που πληρώνονται εισφορές. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της Χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της
διαγωνιστικής διαδικασίας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73 Ν.4412/2016).
Ειδικότερα, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της Χώρας εγκατάστασης τους, προσκομίζουν τα μεν νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά για
τους διαχειριστές τους, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), οι δε Συνεταιρισμοί για τον πρόεδρο του Διοικητικού τους
Συμβουλίου, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ως άνω αδικήματα.
4. Σε περίπτωση εταιρείας , τα νομιμοποιητικά έγγραφα αυτής, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του
(για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το
νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
5. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού/εμπορικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός
η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) ημέρες
πριν την υποβολή του .
6. Σχετικό έγγραφο – βεβαίωση από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής είναι ενταγμένος σε
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.109/2004 και με όσα ορίζονται
στο Ν.2939/01, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3854/10.
7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει, (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) στην οποία να δηλώνονται τα ακόλουθα: : «α) Η προσφορά μου υποβάλλεται σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στην υπ΄ αριθ. 8045/1/674-γ από 12-04-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α.Κέρκυρας και β)
ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι 120 ημερολογιακές ημέρες»

Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση να αναφέρονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές
κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
8. Υπεύθυνη δήλωση παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει, (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) στην οποία να δηλώνονται από τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) ότι πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:



δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί
φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν,
πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 Ν.4412/2016.
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4.2.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) της προσφοράς, σε ξεχωριστό σφραγισμένο
(υπο)φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τα οποία παρατίθενται
στον πίνκα 7 της παραγράφου 16της παρούσας πρόσκλησης (σελ. 12)

4.2.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) , σε ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, με
την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σύμφωνα με το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της
παρούσας πρόσκλησης.

4.3. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας διενέργειας της
προμήθειας.
- Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης - αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την πρόσκληση ενδιαφέροντος.
- Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας, δεν αξιολογούνται, αλλά θα επιστρέφονται, ως
εκπρόθεσμες.
4.4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί θα υπογράψει Σύμβαση, με τον Διευθυντή
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας .
4.5. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση των προσφερομένων ειδών, σε σχέση με τις αντίστοιχες
τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης.
4.5.1. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις της
Πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4.5.2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
4.6. Επισημαίνεται ότι:
4.6.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4.6.2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
4.6.3. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των ελαστικών επισώτρων της παρούσας
πρόσκλησης, άλλως οι προσφορές θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
4.6.4 Η ανάθεση θα γίνει, στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των
ελαστικών επισώτρων της παρούσας Πρόσκλησης.

5. ΤΙΜΕΣ
5.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες των
υπό προμήθεια ελαστικών (αξία ελαστικών, έξοδα μεταφοράς, αντικατάσταση – τοποθέτηση ελαστικών,
ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση για όσα οχήματα απαιτείται, αντικατάσταση βαλβίδων κ.λ.π.) και πέραν αυτής ουδεμία
άλλη οικονομική ή άλλου είδους απαίτηση μπορεί να εγερθεί.
5.2. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στη συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. του συνόλου των υπό προμήθεια
ελαστικών της παρούσης Πρόσκλησης.
5.3. Οι τιμές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και παραμένουν σταθερές
σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
5.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.5. Η προσφερόμενη τιμή των ελαστικών επισώτρων υπόκειται στις κρατήσεις όπως αυτές αναλυτικά
αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και παρακράτηση φόρου εισοδήματος, όπως
αναλυτικά αναγράφεται σ’ αυτό.
5.6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτοί δε υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
6.1. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει στην αρμόδια Επιτροπή και να τοποθετεί στα υπηρεσιακά
οχήματα τα ελαστικά επίσωτρα, από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας σύναψης της Σύμβασης, και
ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες κίνησης των οχημάτων, μέχρι την 31-12-2021 και εντός προθεσμίας δεκαπέντε
(15) ημερών από την ημέρα της σχετική παραγγελίας (παράδοση και τοποθέτηση).
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6.2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Προμηθευτή, ο οποίος αν δεν κάνει
γνωστά με έγγραφό του στην αρμόδια Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού, τα περιστατικά που αποδεικνύουν την
ανωτέρα βία σε ένα 20ήμερο από τότε που συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναμία της για
ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα
δικαιώματά της που προκύπτουν απ’ αυτή.
Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή η τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού για
οποιοδήποτε λόγο.

7. ΠΛΗΡΩΜΗ
7.1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται συνολικά ή τμηματικά αναλόγως του τρόπου τιμολόγησης, με
χρηματικό ένταλμα, που θα εκδίδεται από την Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ., στο όνομα του δικαιούχου και μέσω του τραπεζικού του
λογαριασμού, διά της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., αμέσως μετά την οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου από την
αρμόδια Τριμελής Επιτροπή Παραλαβής και αφού εκδοθούν τα σχετικά παραστατικά. Η πληρωμή του προμηθευτή θα
γίνεται σε ευρώ (€).
7.2. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα τον
Α.Λ.Ε.: 2410204001 του Ε.Φ.: 1047-201-1600200 «Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας»
7.3. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος που αναφέρονται στο παραπάνω Πίνακα Α
της παρούσας πρόσκλησης.

8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
8.1. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του
Ν.4412/2016.

9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
Η παραλαβή των ελαστικών επισώτρων και η τοποθέτηση αυτών στα υπηρεσιακά οχήματα θα γίνεται, από την
συγκροτηθείσα Επιτροπή της Υπηρεσίας διενέργειας της προμήθειας, «επί ποινής αποκλεισμού» σε κατάστημα –
βουλκανιζατέρ εντός Κέρκυρας , με τη σύνταξη των απαραίτητων πρακτικών. Η Επιτροπή θα υποβάλλει τα πρακτικά
αυτά στο Γραφείο Διαχείρισης Χρηματικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, για τη σχετική διαδικασία πληρωμής
του προμηθευτή.

10. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
10.1. Ο Προμηθευτής, η πρόσφορα του οποίου γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή και προσφέρει με αυτή την
χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ελαστικών επισώτρων της παρούσας Πρόσκλησης, θα αναδειχθεί ανάδοχος και θα
υπογράφει σύμβαση με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας . Σε περίπτωση που αυτός αρνηθεί να
προβεί στην υπογραφή της Σύμβασης ή δεν προσέλθει εντός της ημερομηνίας που θα ορισθεί με Απόφαση του
υπογράφοντα, η κατακύρωση γίνεται στον Προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και
ούτω καθ’εξής.

11. ΣΥΜΒΑΣΗ
11.1. Μετά την ανακοίνωση ανάθεσης, καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική σύμβαση που
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
11.2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά,
πρόσκληση και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
11.3. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής .
11.4. Ο προμηθευτή βαρύνεται με την χαρτοσήμανση της Σύμβασης.
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12. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
12.1. Η παρούσα πρόσκληση και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπεται αποκλειστικά από το
Ελληνικό Δίκαιο.
12.2. Για κάθε διαφορά – διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας πρόσκλησης και στην εκτέλεση της
Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο Προμηθευτής, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα
των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας της προμήθειας.

13. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
13.1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει την σχετική
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει απ' αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από την κλήση του για την παροχή
εξηγήσεων και μετά από την γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
13.2. Στον προμηθευτή επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες του άρθρου 218 του Ν.4412/16, εφόσον οι υπηρεσίες
αυτού πραγματοποιούνται καθυστερημένα σε σχέση με τα συμφωνηθέντα.
13.3. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ο προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε
ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από την μη ή την πλημμελή ή την κακή εκτέλεση της
σύμβασης και η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των νόμιμων δικαιωμάτων της για μελλοντικές ενέργειες.

14. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Για την τελική επιλογή του προμηθευτή λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, η οποία θα
προκύψει από τη συνολική καθαρή αξία όλων των υπό προμήθεια ειδών.

15. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
15.1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εάν
εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις κάλυψης των αναγκών προμήθειας ελαστικών επισώτρων μέσω άλλης Υπηρεσίας του
Α.Ε.Α. ή από άλλο δημόσιο φορέα, χωρίς καμία περαιτέρω αποζημίωση του αναδόχου για το υπόλοιπο χρονικό
διάστημα της συμβατικής περιόδου προμήθειας.
15.2. Η Υπηρεσία δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιοδήποτε μισθωτού του
προμηθευτή και η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της αμοιβής του ανάδοχου.
15.3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής έχει έδρα εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας , το κόστος
τοποθέτησης, καθώς και άλλα έξοδα που τυχόν προκύψουν, επιβαρύνουν τον ίδιο και η Υπηρεσία ουδεμία υποχρέωση
οικονομική ή άλλη έχει ως προς το κατάστημα τοποθέτησης των ελαστικών επισώτρων (εντός Κέρκυρας), το οποίο θα
υποδείξει ο Ανάδοχος.
15.4. Η συμμετοχή στην διαδικασία γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ’ αυτού και μόνο του
λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης.
15.5. Η Υπηρεσία δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση των υπό προμήθεια ελαστικών επισώτρων και
δικαιούται να τις αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία
υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ’ αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες.
15.6. Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και
υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.
15.7. Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει απαραιτήτως
να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
15.8. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου
κειμένου.
15.9. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή
και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π.
15.10. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις – πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας της προμήθειας ή άλλης Υπηρεσίας του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας.
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16. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

16

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΦΟΡΤΙΟΥ (LI)
≥
92

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
(SS)
H

215/55R17

4

94

V

TUBLESS (=TL)

3

195/55R15

8

85

Η

TUBLESS (=TL)

4

205/55R16

32

91

H

TUBLESS (=TL)

5

225/45 R 17

4

91

H

TUBLESS (=TL)

6

165/65R14

4

75

Τ

TUBLESS (=TL)

7

245/70R16

4

111/109

T

TUBLESS (=TL)

8

255/65R17

12

110

T

TUBLESS (=TL)

9

295/80R22.5

6

152/148

M

TUBLESS (=TL)

10

215/75 R17.5
110/80R19
(ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ)
150/70R17
(ΟΠIΣΘΙΟ)
100/90R19
(ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ)
130/80R17
(ΟΠIΣΘΙΟ)
110/70R17
(ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ)
160/60R17
(ΟΠIΣΘΙΟ)

6

126/124

M

TUBLESS (=TL)

6

59

V

TUBLESS (=TL)

6

69

V

TUBLESS (=TL)

3

57

T

TUBLESS (=TL)

3

65

T

TUBLESS (=TL)

2

54

Η

TUBLESS (=TL)

2

69

Η

TUBLESS (=TL)

ΣΥΝΟΛΟ:

118

Α/Α

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

1

205/60R16

2

11
12
13
14
15
16

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ
TUBLESS (=TL)

B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ) ΤΥΠΟΥ RADIAL ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
1. ΣΚΟΠΟΣ
Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων και τους
ελέγχους που πραγματοποιούνται σε αυτά κατά την παραλαβή τους.

2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
2.1
Η ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία (Οδηγίες 2005/11/EK/16-2-2005 Υπ. Αποφάσεις
29871/2622/24.8.92 (Β’ 589), οικ.47102/2138/29.10.02 (Β’ 1410),EC 661/2009 για 3PMSF), καθώς και οι
Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί ECE. Regulation Nο.106 (αγροτικά). Regulation Nο.54 (επαγγελματικά), ECE. Regulation
Nο.30 (επιβατικά), ECE. Regulation Nο.117 (για επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία) Rolling sound & EU Tyre
Labelling Regulation 1222/2009 όπως αυτά συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.
2.2
Οι εκδόσεις ETRTO (The European Tyre and Rim Technical Organization).
2.3
Πληροφορίες από τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών για τα ελαστικά.
2.4
Η αναφορά ή παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή ισοδύναμων προτύπων. (Ν.
4412/2016 αρθ. 54 παρ.3β και παρ.5).
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3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΑ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ)
Tα επίσωτρα οχημάτων ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους:
3.1 Με βάση τη μορφή του πέλματος.
 Ομαλού δρόμου (Ο.Δ.) RADIAL ελαστικά διεύθυνσης (τιμονιού - steer). Τύπου περιφερειακών διαδρομών –
regional.
 Ομαλού δρόμου (Ο.Δ.) RADIAL ελαστικά διαφορικού (drive). Τύπου περιφερειακών διαδρομών – regional.
 Ανωμάλου δρόμου (Α.Δ.) μικτών διαδρομών RADIAL ελαστικά διεύθυνσης (τιμονιού - steer). Τύπου μικτής
χρήσης – Οn/Off – εργοταξίου.
 Ανωμάλου δρόμου (Α.Δ.) μικτών διαδρομών RADIAL ελαστικά διαφορικού (drive). Τύπου μικτής χρήσης –
Οn/Off – εργοταξίου.
 Ανωμάλου δρόμου (Α.Δ.) τρακτερωτά RΑDIAL ελαστικά διαφορικού (drive). Τύπου εκτός δρόμου – Off road –
Χωματουργικά.
 Κατηγορία (M+S), Ελαστικά για όλες τις εποχές κατάλληλα για λάσπη και χιόνι (Mud & Snow).
 Για συνθήκες πάγου – χιόνος (3PMSF).
Ενδεικτικά σχέδια της μορφής των πελμάτων παρατίθενται στο Παράρτημα Α
3.2 Με βάση τη χρησιμοποίηση ή μη αεροθαλάμου.
 Τύπος με αεροθάλαμο «Tube type» (ΤΤ)
 Τύπος χωρίς αεροθάλαμο «Tubeless» (TL)

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
Tα επίσωτρα μοτοσικλετών ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους:
 Με βάση τη χρησιμοποίηση ή μη αεροθαλάμου.
 Τύπος με αεροθάλαμο «Tube type» (ΤΤ)
 Τύπος χωρίς αεροθάλαμο «Tubeless» (TL)
 Ομαλού δρόμου (Ο.Δ.) με υποκατηγορίες.
 Εκτός δρόμου (Ε.Δ.) με υποκατηγορίες.
 Πόλης και scooter.

Α/Α
4.
4.1

4.2
4.3
4.4

4.5

4.6
4.7
4.8
4.9

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Τα ελαστικά του κατασκευαστικού οίκου των προσφερόμενων ελαστικών θα πρέπει να
αποτελούν επιλογή Ευρωπαίων, ΗΠΑ ή Ιαπώνων κατασκευαστών πλαισίων
αυτοκινήτων ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε καινούρια οχήματά τους , την
τελευταία τριετία
Τα προσφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, να
στερούνται κατασκευαστικών ελαττωμάτων, να μην είναι από αναγόμωση.
Η ημερομηνία παραγωγής τους να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την
ημερομηνία παράδοσης.
Τα ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ETRTO
και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς (βλ. παρ. 2.1 και
2.2).
Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας και έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα
με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς (οδηγία
2005/11/EK/16-2-2005 από διαπιστευμένο οίκο συμφώνα με τους κοινοτικούς
κανονισμούς ECE 30,54, και 75).
Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά να έχουν «ακτινωτή» δομή (Radial).
Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν δείκτες φθοράς πέλματος, οι οποίοι παρέχουν οπτική
ένδειξη της φθοράς του πέλματος.
Όλα τα ελαστικά για κάθε όχημα να είναι του ιδίου κατασκευαστή ελαστικών.
ΟΧΗΜΑΤΑ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ) :Ο προμηθευτής να παρέχει εγγύηση
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

4.10

4.11

4.12

5.
5.1

5.2

5.3

ασφαλούς και καλής λειτουργίας των ελαστικών μέχρι του ορίου φθοράς τους για τρία
(3) έτη τουλάχιστον ή για 40.000 χλμ τουλάχιστον (ότι επέλθει πρώτο).
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ: Ο προμηθευτής να παρέχει εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας
των ελαστικών μέχρι του ορίου φθοράς τους για δύο (2) έτη ή για 10.000 χλμ
τουλάχιστον (ότι επέλθει πρώτο). Να δηλωθεί το χρονικό διάστημα ή τα διανυθέντα
χιλιόμετρα της παρεχόμενης εγγύησης.
Να δηλωθεί το χρονικό διάστημα ή τα διανυθέντα χιλιόμετρα της παρεχόμενης
εγγύησης έως του ορίου φθοράς του πέλματος.
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία
επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, για την αντικατάσταση ή επισκευή των
ελαστικών, για κάθε βλάβη ή φθορά μη προερχόμενη από κακή χρήση ή λάθος
χειρισμό του προσωπικού.
Τα εργοστάσια κατασκευής των ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να διαθέτουν
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ISO/TS 16949 ή
ισοδύναμο για την κατασκευή ελαστικών επισώτρων.
Στην προσφερόμενη τιμή των ελαστικών επισώτρων θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση,
η ζυγοστάθμιση, η αντικατάσταση των παλαιών βαλβίδων και αντικατάσταση των
παλαιών αεροθαλάμων στην περίπτωση που χρησιμοποιούν ελαστικά με
αεροθαλάμους, για την ορθή κυκλοφορία των οχημάτων.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη
μορφή οι επισημάνσεις που περιγράφονται από τον ETRTO και την ισχύουσα
Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς (ETRTO και το ΦΕΚ 589 τεύχος 2 της
30-9-92, όπως αυτό ισχύει σήμερα, καθώς και η σήμανση με την έγκριση τύπου των
κοινοτικών κανονισμών ECE R30 ή R54 ή R106). Οι επισημάνσεις πρέπει να
αποτυπώνονται κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων
στο ήδη έτοιμο προϊόν. Ελαστικά στα οποία οι προβλεπόμενες σημάνσεις δεν θα είναι
ανάγλυφα ή εγχάρακτα αποτυπωμένες δεν θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή
παραλαβής και θα απορρίπτονται.
Να υπάρχει η ειδική ετικέτα που βαθμολογεί τις επιδόσεις του κάθε ελαστικού
οχημάτων , βάσει του νέου Ευρωπαϊκού νόμου 1222/2009, ως προς την ενεργειακή
αποτελεσματικότητα – κατανάλωση καυσίμων, την ικανότητα τους να φρενάρουν σε
βρεγμένο οδόστρωμα (πρόσφυση σε βρεγμένο έδαφος), και τα επίπεδα εξωτερικού
θορύβου (θόρυβος κύλισης σε dB).
Ενδεικτικό σχέδιο σήμανσης ελαστικού οχημάτων παρατίθεται στο Παράρτημα Β.

6.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Τα στοιχεία με τα οποία προσδιορίζονται από την Υπηρεσία τα προς προμήθεια ελαστικά είναι τα παρακάτω:
6.1 Η διάσταση και ο τύπος του ελαστικού. Η ταξινόμηση των ελαστικών σε διεύθυνσης και διαφορικού δεν θεωρείται
διαφορετικός τύπος και πρέπει αυτά να είναι του ιδίου κατασκευαστή ανά διάσταση και τύπο.
6.2 Η ταξινόμηση του ελαστικού με βάση τη χρησιμοποίηση ή μη αεροθαλάμου.
6.3 Ο ελάχιστος απαιτούμενος δείκτης ικανότητας φόρτισης [Load capacity Index (LI)].
6.4 H ελάχιστη απαιτούμενη κατηγορία ταχύτητας [Speed category Symbol (SS) ή speed index - SI].
6.5 Η ταξινόμηση του ελαστικού οχήματος με βάση τη μορφή του πέλματος.
6.6 Η ταξινόμηση (M+S) ή (3PMSF)του ελαστικού οχήματος.
Οι διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών, να είναι σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ο
κατασκευαστικός οίκος κάθε οχήματος.
Σε περίπτωση τυπογραφικού λάθους στους πίνακες με τις διαστάσεις και τους κωδικούς του ελαστικού να
υπερισχύσουν αυτά που προβλέπει ο κατασκευαστικός οίκος κάθε οχήματος.
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7.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ» :

7.1

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι τα ελαστικά που προσφέρει πληρούν τις απαιτήσεις της
παρούσας προδιαγραφής, σύμφωνα με το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

7.2

Βεβαίωση από επίσημο έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρείας του ελαστικού ή εξουσιοδοτημένης αυτής
(και όχι από έγγραφο του προμηθευτή) ότι τα ελαστικά του κατασκευαστικού οίκου των προσφερόμενων
ελαστικών θα πρέπει να αποτελούν επιλογή Ευρωπαίων, ΗΠΑ ή Ιαπώνων κατασκευαστών πλαισίων
αυτοκινήτων ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε καινούρια οχήματά τους , την τελευταία τριετία.
(Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω βεβαίωση αφορά τα ελαστικά της κατασκευάστριας εταιρείας και όχι κάθε
προσφερόμενη διάσταση των ελαστικών της εταιρείας)

7.3

Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ISO/TS 16949 ή ισοδύναμο των
εργοστασίων κατασκευής των ελαστικών.

7.4

Πίνακα με τα ανωτέρω στοιχεία (παρ. 6,1 έως και 6,6) σύμφωνα με το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

7.5

Συμπληρωμένο Πίνακα Απαιτήσεων της Υπηρεσίας [στοιχεία 4 (4.1 έως 4.12) και 5 (5.1 έως 5.2)], σύμφωνα με
το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5.

Όλα τα πιστοποιητικά, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που θα καταθέτουν οι προμηθευτές θα πρέπει, αν αυτά δεν
είναι στην Ελληνική γλώσσα ή Αγγλική γλώσσα, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλωσσά.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των κατατιθέμενων στοιχείων και επιβεβαίωσης από τις
κατασκευάστριες εταιρείες αυτών

8. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
8.1 Ο μακροσκοπικός έλεγχος διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής, για έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής και
τη συμφωνία της με την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, καθώς και προς εντοπισμό τυχόν ελαττωμάτων.
8.2 Ελέγχεται η ημερομηνία κατασκευής (DOT με τα τελευταία τέσσερα ψηφία), οι επισημάνσεις στα πλευρικά
τοιχώματα και η ύπαρξη δεικτών φθοράς πέλματος, καθώς και η ποιότητα κατασκευής ελέγχοντας ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά: τα πλευρικά τοιχώματα για ύπαρξη ρωγμών, την κυκλικότητα της στεφάνης, την ύπαρξη ξένου υλικού
ενσωματωμένου στο ελαστικό, τη θραύση και απόσπαση τεμαχίων ελαστικού από το πέλμα, την αποκόλληση νημάτων
από το ελαστικό τους περίβλημα, τον αποχωρισμό του πέλματος από το σκελετό, κλπ.

9. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
9.1 Η παραπάνω τεχνική προδιαγραφή θα αποτελεί το κύριο μέρος της Τεχνικής Προσφοράς όπου θα γίνεται
συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής.
9.2 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά νοείται ότι θα πραγματοποιηθεί με τους
κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στην κατηγορία αυτή των
ελαστικών.
9.3 Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλείσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΕΛΜΑΤΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ

OFF-ROAD

ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

1:Πλάτος ελαστικού.
2:Αναλογία πλευρικού ύψους προς το πλάτος του
ελαστικού.
3:«Ακτινωτή» δομή (Radial).
4:Διάμετρος ζάντας.
5:Δείκτης φορτίου (LI).
6:Δείκτης ταχύτητας (SS).
7:Με ή χωρίς αεροθάλαμο (ΤΤ ή TL).
8: Κατηγορία (M+S).
9:Χώρα προέλευσης.
10:Επωνυμία κατασκευαστή.
11:Δείκτες φθοράς πέλματος.
12:Πληροφορίες ποιότητας ελαστικού.

13: DOT (Department of Transportation, USA).
14:Κωδικός εργοστασίου παραγωγής κατά DOT.
15:Ημερομηνία παραγωγής.
16:Ονομασία προϊόντος
17:Στοιχεία για μέγιστο φορτίο και πίεση ελαστικού.
18:Ένδειξη της εξωτερικής πλευράς (για ασύμμετρα
ελαστικά).
19:Κατασκευαστικά τεχνικά στοιχεία.
20:Αριθμός έγκρισης σύμφωνα με ECE R30.

χειμερινή πιστοποίηση(3PMSF)
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17. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Προς υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής, επισυνάπτουμε Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
Το κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης θα αναρτηθεί στις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Δ.Α.Κέρκυρας και θα
αποσταλεί στο Επιμελητήριο Κέρκυρας για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του(www.corfucci.gr). και στον πίνακα
ανακοινώσεών του.
Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης, παρέχονται από την Υπηρεσία μας
(τηλ. 2661029134-6 email: adkerkyras.diax@astynomia.gr ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.)

-ΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ματθαίος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Σφραγίδα επιχείρησης)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 8045/1/674-γ από 12-04-2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23-04-2021

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.000,00€
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – Δ.Ο.Υ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Συμμετέχω στην διαγωνιστική διαδικασία, που διενεργείται από την Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας, με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια εκατόν δεκαοκτώ (118) ελαστικών επισώτρων, ελαφράς και
βαρέας χρήσης , διαφόρων διαστάσεων, για την κάλυψη αναγκών του μηχανοκίνητου στόλου της ΓΕ.Π.Α.Δ. Ιονίων
Νήσων , της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας και υφιστάμενων υπηρεσιών της, για το έτος 2021, προς το σκοπό
αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της
αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας , με την ακόλουθη Οικονομική Προσφορά ’:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(TEMAXIA)

ΜΑΡΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
1

205/60R16

16

2

215/55R17

4

3

195/55R15

8

4

205/55R16

32

5

225/45R17

4

6

165/65R14

4

7

245/70R16

4

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
8

255/65R17

12

ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
9

295/80 R 22.5

6

215/75 R 17,5

6

ΦΟΡΤΗΓΟ
10

ΜΟΤΙΣΙΚΛΕΤΕΣ

16

ΜΟΝΤΕΛΟ -ΤΥΠΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΠΡΟ
Φ.Π.Α.

11
12
13
14
15
16

110/80R19
(ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ)
150/70R17
(ΟΠIΣΘΙΟ)
100/90R19
(ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ)
130/80R17
(ΟΠIΣΘΙΟ)
110/70R17
(ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ)
160/60R17
(ΟΠIΣΘΙΟ)

6
6
3
3
2
2
ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α. 24%:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Με την παρούσα Προσφορά δηλώνω ότι έλαβα πλήρη γνώση της υπ’ αριθ. 8045/1/674-γ από 12-04-2021
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας και αποδέχομαι τους όρους αυτής.
Οι ανωτέρω προσφερόμενες τιμές θα παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ και ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ
Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την
επομένη της ημέρας αξιολόγησης των προσφορών.
Ημερομηνία…………
Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα – Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

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

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

(3)

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



«α) Η προσφορά μου υποβάλλεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ΄ αριθ. 8045/1/674-γ
από 12-04-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α. Κέρκυρας και β) ο χρόνος ισχύος της
προσφοράς μου είναι 120 ημερολογιακές ημέρες»



Οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους καταβάλω εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης είναι
οι εξής: ………………… …………………………………………………………………………………………….
Ημερομηνία: …………………….

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

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

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

(3)

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

Η επιχείρηση «……………………………………………………………………………………………………………………………………………..»
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν.
4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν, β) πληροί τα
σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί , σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν.4412/2016.
Ημερομηνία: …………………….

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

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

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

(3)

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

Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις της υπ’αρίθμ. 8045/1/674-γ από
12-04-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α. Κέρκυρας
Ημερομηνία: …………………….

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

ΠΙΝΑΚΑΣ Τεχνικών Προδιαγραφών
Διάσταση του
ελαστικού
α/α

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

Μάρκα οχήματος
που θα
τοποθετηθεί

Μάρκα
και Τύπος
προσφερόμενου
ελαστικού

Ταξινόμηση
του ελαστικού
με βάση τη
χρησιμοποίησ
η ή μη
αεροθαλάμου

205/60R16
SUZUKI SX4
215/55R17
SUZUKI SX4
195/55R15
CITROEN XSARA
205/55R16
CITROEN C4
PEUGEOT 308
SKODA OCTAVIA
225/45 R 17
AUDI
165/65R14
SUZUKI WAGON R
245/70 R 16
KIA SORENDO
255/65R17
NISSAN NAVARA
295/80R22.5
TEMSA SAFARI
215/75R17,5
MERCENTES
ATEGO
110/80R19
(ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ)
SUZUKI DL 650 V STROM
150/70R17
(ΟΠIΣΘΙΟ)
SUZUKI DL 650 VSTROM
100/90R19
(ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ)
HONDA TRANSALP
130/80R17
(ΟΠIΣΘΙΟ)
HONDA
TRANSALP
110/70R17
(ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ)
APRILIA PEGASO
160/60R17
(ΟΠIΣΘΙΟ)
APRILIA PEGASO
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Ελάχιστος
απαιτούμενος
δείκτης
ικανότητας
φόρτισης
[Load capacity
Index (LI)]

Ελάχιστη
απαιτούμενη
κατηγορία
ταχύτητας
[Speed
category
Symbol (SS) ή
speed index SI]

Η ταξινόμηση
του
ελαστικού με
βάση τη
μορφή του
πέλματος

Η ταξινόμηση
(M+S) ή
(3PMSF) του
ελαστικού

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α/Α
4.
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7
4.8
4.9

4.10

4.11

4.12

5.
5.1

5.2

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Τα ελαστικά του κατασκευαστικού οίκου των προσφερόμενων ελαστικών θα πρέπει να
αποτελούν επιλογή Ευρωπαίων, ΗΠΑ ή Ιαπώνων κατασκευαστών πλαισίων αυτοκινήτων ως
ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε καινούρια οχήματά τους , την τελευταία τριετία
Τα προσφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, να στερούνται
κατασκευαστικών ελαττωμάτων, να μην είναι από αναγόμωση.
Η ημερομηνία παραγωγής τους να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την
ημερομηνία παράδοσης.
Τα ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ETRTO και την
ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς
Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας και έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με την
ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς (οδηγία 2005/11/EK/16-2-2005
από διαπιστευμένο οίκο συμφώνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς ECE 30,54, και 75).
Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά να έχουν «ακτινωτή» δομή (Radial).
Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν δείκτες φθοράς πέλματος, οι οποίοι παρέχουν οπτική ένδειξη
της φθοράς του πέλματος.
Όλα τα ελαστικά για κάθε όχημα να είναι του ιδίου κατασκευαστή ελαστικών.
ΟΧΗΜΑΤΑ (ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ – ΦΟΡΤΗΓΑ – ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ) :Ο προμηθευτής να παρέχει εγγύηση
ασφαλούς και καλής λειτουργίας των ελαστικών μέχρι του ορίου φθοράς τους για τρία (3) έτη
τουλάχιστον ή για 40.000 χλμ τουλάχιστον (ότι επέλθει πρώτο).
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ: Ο προμηθευτής να παρέχει εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας των
ελαστικών μέχρι του ορίου φθοράς τους για δύο (2) έτη ή για 10.000 χλμ τουλάχιστον (ότι
επέλθει πρώτο). Να δηλωθεί το χρονικό διάστημα ή τα διανυθέντα χιλιόμετρα της παρεχόμενης
εγγύησης.
Να δηλωθεί το χρονικό διάστημα ή τα διανυθέντα χιλιόμετρα της παρεχόμενης εγγύησης έως
του ορίου φθοράς του πέλματος.
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία επιπλέον
επιβάρυνση της Υπηρεσίας, για την αντικατάσταση ή επισκευή των ελαστικών, για κάθε βλάβη ή
φθορά μη προερχόμενη από κακή χρήση ή λάθος χειρισμό του προσωπικού.
Τα εργοστάσια κατασκευής των ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ISO/TS 16949 ή ισοδύναμο για την κατασκευή
ελαστικών επισώτρων.
Στην προσφερόμενη τιμή των ελαστικών επισώτρων θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, η
ζυγοστάθμιση, η αντικατάσταση των παλαιών βαλβίδων και αντικατάσταση των παλαιών
αεροθαλάμων στην περίπτωση που χρησιμοποιούν ελαστικά με αεροθαλάμους, για την ορθή
κυκλοφορία των οχημάτων.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή
οι επισημάνσεις που περιγράφονται από τον ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική
νομοθεσία και κανονισμούς (ETRTO και το ΦΕΚ 589 τεύχος 2 της 30-9-92, όπως αυτό ισχύει
σήμερα, καθώς και η σήμανση με την έγκριση τύπου των κοινοτικών κανονισμών ECE R30 ή R54
ή R106). Οι επισημάνσεις πρέπει να αποτυπώνονται κατά το στάδιο της παραγωγικής
διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν. Ελαστικά στα οποία οι
προβλεπόμενες σημάνσεις δεν θα είναι ανάγλυφα ή εγχάρακτα αποτυπωμένες δεν θα
παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής και θα απορρίπτονται.
Να υπάρχει η ειδική ετικέτα που βαθμολογεί τις επιδόσεις του κάθε ελαστικού οχημάτων ,
βάσει του νέου Ευρωπαϊκού νόμου 1222/2009, ως προς την ενεργειακή αποτελεσματικότητα –
κατανάλωση καυσίμων, την ικανότητα τους να φρενάρουν σε βρεγμένο οδόστρωμα (πρόσφυση
σε βρεγμένο έδαφος), και τα επίπεδα εξωτερικού θορύβου (θόρυβος κύλισης σε dB).
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

