ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ
Αξηζκ. Μειέηεο:64/12-7-2018
Πξνϋπνινγηζκόο: 35.972,97€
Κ.Α.:10.6671.001, 20.6671.001, 25.6671.001,
30.6671.001, 30.6672.001
C.P.V.: 34350000-5 ΔιαζηηθΪ ειαθξΪο θαη βαξΫαο ρξάζεσο

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α:
Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Κ ΑΙ Σ Ο Π Ο Θ Δ Σ Η  Η Δ Λ Α  Σ Ι Κ Ω Ν
Γ Ι Α Σ Η  Τ Ν Σ Η Ρ Η  Η Κ ΑΙ Δ Π Ι  Κ Δ Τ Η Σ Ω Ν
Ο Υ Η Μ ΑΣ Ω Ν Κ ΑΙ Μ Η Υ ΑΝ Η Μ Α Σ Ω Ν
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ 2018

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ
3. ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
4.ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΟΤΦΛΙ ΙΟΤΛΙΟ 2018

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ
Αξηζκ. Μειέηεο:64/12-7-2018
Πξνϋπνινγηζκόο: 35.972,97€
Κ.Α.:10.6671.001, 20.6671.001, 25.6671.001,
30.6671.001, 30.6672.001
C.P.V.: 34350000-5 ΔιαζηηθΪ ειαθξΪο θαη βαξΫαο ρξάζεσο

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ:
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ
ΔΛΑΣΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΩΝ
ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ 2018

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
1.Σεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκόηεηαο πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γάκνπ βξέζθεηαη ε αλΪπηπμε θαη ε ζπληάξεζε ησλ ππνδνκψλ, ηεο
αθέλεηεο θαη θηλεηάο πεξηνπζέαο ηνπ Γάκνπ (Ν.3463/06 Ϊξζ. 75, Έγθξηζε ΟΔΤ Γάκνπ νπθιένπ,
αξηζ. απνθ. 19674/28-11-2011, Ϊξζξν 10, (α) Αξκνδηφηεηεο Γξαθεένπ Καζαξηφηεηαο θαη
Αλαθχθισζεο (β) Αξκνδηφηεηεο Γξαθεένπ πληάξεζεο Τπνδνκψλ θαη Πξαζέλνπ), θαη γεληθΪ ε
εμαζθΪιηζε ηεο πξνζηαζέαο, ηεο αλΪπηπμεο θαη ηεο ζπλερνχο βειηέσζεο ησλ ζπκθεξφλησλ θαη
ηεο πνηφηεηαο δσάο ηεο ηνπηθάο θνηλσλέαο.
Γηα ηελ εμαζθΪιηζε ησλ ζηφρσλ απηψλ ν Γάκνο δηαζΫηεη ζηφιν απηνθηλάησλ νρεκΪησλ θαη
κεραλεκΪησλ δηαλεκεκΫλσλ ζηηο Τπεξεζέεο ηνπ, φπσο θαέλεηαη θαησηΫξσ:
1. OXHMATA ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
A/A

Αξηζκφο
Κπθινθνξέαο/Πιαηζένπ

ΔξγνζηΪζην
Καηαζθεπάο

Δέδνο νράκαηνο

Καχζηκν

1

ΚΖΗ 8558

FORD MAVERICK

ΔΠΗΒΑΣΖΓΟ ΣΕΗΠ

ΒΔΝΕΗΝΖ

2

ΚΖΤ 5360

IVECO

ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

3

ΕΖΚ 9808

FORD WERKE PGF

ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

4

ΚΖΗ 8567

VOLVO

ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

5

ΚΖΤ 1587

FIAT IVECO

ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

6

KHY 5399

CITROEN

ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ

ΒΔΝΕΗΝΖ

7

ΚΖΤ 7444

FORD

ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

8
9

KHY 5353
ΚΖY 1501

FIAT IVECO
FIAT IVECO

ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ
ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

10

ΚΖΤ 8584

MERCEDES

HMIΦΟΡΣΖΓΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

2. OXHMATA ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ – ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ
A/A

Αξηζκφο
Κπθινθνξέαο/Πιαηζένπ

Δέδνο νράκαηνο

Καχζηκν

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

ΚΖΗ 8563

ΔξγνζηΪζην
Καηαζθεπάο
DAIMLER
CRYSLER
IVECO

1

ΚΖΗ 5683

2

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

3

ΚΖΗ 8553

IVECO

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

4

ΚΖΤ 7410

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

5

ΚΖΤ 5312

FIAT IVECO

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

6

ΚΤ 8719

VOLVO

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

7

Αξηζκφο
Κπθινθνξέαο/Πιαηζένπ
ΚΤ 8685

ΔξγνζηΪζην
Καηαζθεπάο
VOLVO

8

ΚΖΖ 5268

MERCEDES- BENZ

9

ΚΖΤ 5311

10

Δέδνο νράκαηνο

Καχζηκν

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ
(ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ)

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

FIAT

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

ΚΖΤ 5321

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

11

ΑΝΔΤ

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

12

ΚΖΤ 4333

MERCEDES

ΦΟΡΣΖΓΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

A/A

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

3. OXHMATA ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ

1

Αξηζκφο
Κπθινθνξέαο/Πιαηζένπ
ΚΖΗ 4050

ΔξγνζηΪζην
Καηαζθεπάο
MITSUBISHI

2

KHI 5697

3

Δέδνο νράκαηνο

Καχζηκν

ΦΟΡΣΖΓΟ

ΒΔΝΕΗΝΖ

OPEL

ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

ΚΖΤ 7416

MAZDA

ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ

ΒΔΝΕΗΝΖ

4

ΚΖΗ 4032

MITSUBISHI

ΦΟΡΣΖΓΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

5

ΚΖΤ 1591

ΜΑΝ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

6

ΝΥΑ 8619

MERCEDES

ΦΟΡΣΖΓΟ ΒΤΣΗΟΦΟΡΟ
ΒΤΣΗΟ ΔΚΚΔΝΧΖ
ΒΟΘΡΧΝ

A/A

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

4. OXHMATA ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ

1
2

Αξηζκφο
Κπθινθνξέαο/Πιαηζένπ
ΚΖΗ 4033
ΚΖΖ 4117

ΔξγνζηΪζην
Καηαζθεπάο
MERCEDES
MERCEDES

3

ΚΖΤ 7445

4

Δέδνο νράκαηνο

Καχζηκν

ΦΟΡΣΖΓΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

IVECO

ΦΟΡΣΖΓΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

ΚΖY 5354

MERCEDES

ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΑΣΡ.

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

5

ΚΖΤ 5355

MERCEDES

ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΑΣΡ.

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

6

ΚΖΤ 5334

FIAT MAGIRUS

ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΑΣΡ.

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

7

ΚΖΤ 1568

FORD TRANSIT

ΦΟΡΣΖΓΟ 1TONOY

ΒΔΝΕΗΝΖ

Δέδνο νράκαηνο

Καχζηκν

ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ

ΒΔΝΕΗΝΖ

HMIΦΟΡΣΖΓΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

A/A

5. OXHMATA ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ

1

Αξηζκφο
Κπθινθνξέαο/Πιαηζένπ
KHY 5318

ΔξγνζηΪζην
Καηαζθεπάο
MAZDA

2

VSKBVND40U0352084

NISSAN NAVARA

A/A

6. ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ – ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ
A/A

Αξηζκφο
Κπθινθνξέαο/Πιαηζένπ

ΔξγνζηΪζην
Καηαζθεπάο

Δέδνο Μεραλάκαηνο

Καχζηκν

1

ΜΔ 54358

FIAT

ΑΝΤΦΧΣΗΚΟΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

2

ME 49608

TEREX MERCEDES

ΑΝΤΦΧΣΗΚΟΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

4

ΜΔ 49678

DULEVO

ΑΡΧΘΡΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

5

ΑΝΔΤ

MERCEDES

ΜΖΥΑΝΗΚΟ
ΑΡΧΘΡΟ
(2 ΜΖΥΑΝΔ)

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

BRIGGS &
STRATTON

ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ (2)

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

6

7. ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ

A/A

Αξηζκφο
Κπθινθνξέαο/Πιαηζένπ

ΔξγνζηΪζην
Καηαζθεπάο

1

ΜΔ 49637

FIAT HITACHI

2

ΜΔ 49698

JCB

3

XAS85TYPE16144265-80

4

ΑΚΟΗΚ. 903711

406Α-5,8 180 HP

5

ΑΚΟ2Κ. 863711

406Α -1-7 180 HP

6

ΑΚ25J863711

406A,1,7-7180 HP

Δέδνο Μεραλάκαηνο
ΔΚΚΑΦΔΑ
ΦΟΡΣΧΣΖ
ΔΚΚΑΦΔΑ–
ΦΟΡΣΧΣΖ
ΑΔΡΟΤΜΠΗΔΣΔ (3)
(ΚΟΜΠΡΔΔΡ)
ΦΟΡΖΣΟ ΑΝΣΛΖΣΗΚΟ
ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ
ΦΟΡΖΣΟ ΑΝΣΛΖΣΗΚΟ
ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ
ΦΟΡΖΣΟ ΑΝΣΛΖΣΗΚΟ
ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ

Καχζηκν
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

8. ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
A/A

Αξηζκφο
Κπθινθνξέαο/Πιαηζένπ

ΔξγνζηΪζην
Καηαζθεπάο
GREINTER
KOMATSU

1

ΜΔ 49679

2

ΜΔ 49644

FIAT HITACHI

3

SWE 1700677

SUNWARD/Swe17s

4

ΜΔ 451017

FIAT HITACHI

ΦΟΡΣΧΣΖ ΜΗΚΡΟ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

5

4837G110

MBU SHEIDO PV 60

ΟΓΟΣΡΧΣΖΡΑ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

6

ΑΝΔΤ

UNIMAG

ΑΤΣ/ΝΖ ΑΛΑΣΗΔΡΑ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

Δέδνο Μεραλάκαηνο
ΓΗΑΜΟΡΦΧΣΖ
ΓΑΗΧΝ
ΓΗΑΜΟΡΦΧΣΖ
ΓΑΗΧΝ
ΚΑΠΣΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΖΜΑ

Καχζηκν
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

9. ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ
A/A

Αξηζκφο
Κπθινθνξέαο/Πιαηζένπ

ΔξγνζηΪζην
Καηαζθεπάο

Δέδνο Μεραλάκαηνο

Καχζηκν

1

Α/Μ 60591

FIAT

ΓΔΧΡΓΗΚΟ
ΔΛΚΤΣΖΡΑ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

2

ΑΝΔΤ

JOHN DEERE,
3120, 30HP

ΣΡΑΚΣΔΡ ΓΖΠΔΓΟΤ

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ

3

ANEY

VIKING, MT 6127 ZL,
724cc, 23HP

ΣΡΑΚΣΔΡ ΓΖΠΔΓΟΤ

BENZINH

4

ANEY

LONSERED, LT
2122CM

AYTOKINOYMENO
MHXANHMA ΚΟΠΖ
ΓΚΑΕΟΝ

BENZINH

5

ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ

STIHL, FS 55, 1HP

ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΗΚO

BENZINH

6

ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ

ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΗΚO

BENZINH

7

ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ

ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΗΚO

BENZINH

8

ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ

ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΗΚA (4)

BENZINH

9

ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ

ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΗΚA (4)

BENZINH

10

ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ

ΥΛΟΟΚΟΠΣΗΚΑ (2)

BENZINH

11

ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ

ΥΛΟΟΚΟΠΣΗΚΑ (2)

BENZINH

12

ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ

ΥΛΟΟΚΟΠΣΗΚΟ

BENZINH

13

ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ

STIHL, FS 120,
1.9 HP
STIHL, FS 410,
2.7 HP
STIHL, FS 450,
2.8 HP
HUSQVARNA, 153R,
2.3 HP
VIKING, MΒ 448Σ,
5 HP
VIKING, MΒ 650Σ,
6 HP
VIKING, MΒ 505ΜΡ,
6 HP
BRIGGS &
STRATTON 625
serries 190cc, 6.75
HP

ΥΛΟΟΚΟΠΣΗΚΟ

BENZINH

14

ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ

HUSQVARNA,
325 HD 75

15

ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ

HUSQVARNA,
225 H 75

16

ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ

STIHL, ΖS 75,
1.3 HP

17

ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ

18

ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ

19

ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ

20

ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ

21

ΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΟ

ΦΑΛΗΓΗ
ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ
ΜΠΟΛΝΣΟΤΡΑ
ΦΑΛΗΓΗ
ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ
ΜΠΟΛΝΣΟΤΡΑ
ΦΑΛΗΓΗ
ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ
ΜΠΟΛΝΣΟΤΡΑ

BENZINH

BENZINH

BENZINH

STIHL, MS 180,
1.9 HP
STIHL, MS 660,
5.2 KW
STIHL, ΖΣ 101,
1.4 HP
SUBARU SP 170 6
HP

ΑΛΤΟΠΡΗΟΝΟ

BENZINH

ΑΛΤΟΠΡΗΟΝΟ

BENZINH

ΣΖΛΔΚΟΠΗΚΟ
ΑΛΤΟΠΡΗΟΝΟ

BENZINH

ΦΡΔΕΑ

BENZINH

EXAN 6.5 HP

ΦΔΚΑΣΗΚΟ

BENZINH

Με βΪζε ην Ν.2696/1999 (ΚΟΚ) κε ηηο κεηαγελΫζηεξεο ηξνπνπνηάζεηο ηνπ θαη ηεο Τ.Α.
79400/2490/1989 - ΦΔΚ 496/Β/16-06-1989 (ΔιαζηηθΪ νρεκΪησλ), ν Γάκνο, σο θχξηνο θαη
ρξάζηεο ησλ παξαπΪλσ νρεκΪησλ θαη κεραλεκΪησλ, εέλαη ππνρξεσκΫλνο γηα ηελ θαιά θαη

απνδνηηθά ιεηηνπξγέα ηνπο θαη ηελ αζθΪιεηα ησλ εξγαδνκΫλσλ ζε απηΪ θαη γεληθΪ ησλ πνιηηψλ,
λα αθνινπζεέ ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε ησλ ειαζηηθψλ ηνπο ζε ηαθηΪ ρξνληθΪ
δηαζηάκαηα θαη κε βΪζε ηε θζνξΪ πνπ παξνπζηΪδνπλ απηΪ, ιφγσ ηεο ρξάζεο ηνπο.
Οη ιφγνη πνπ επηβΪιινπλ ηελ ηαθηηθά ζπληάξεζε ησλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκΪησλ αλαθΫξνληαη
θαησηΫξσ:
Σα ειαζηηθΪ ηνπ απηνθηλάηνπ παέδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαηάξεζε ηεο πνξεέαο ηνπ νράκαηνο,
επεηδά εέλαη ε κφλε επαθά αλΪκεζα ζην δξφκν θαη ζην φρεκα. Γη’ απηφ ε θαιά θαηΪζηαζε θαη ε
ζσζηά πέεζά ηνπο εέλαη ζεκαληηθΪ.
Σα πεξηζζφηεξα ζχγρξνλα νράκαηα εέλαη εμνπιηζκΫλα κε ειαζηηθΪ ρσξέο αεξνζΪιακν, γλσζηΪ
σο «tubeless». Ο δεχηεξνο γλσζηφο ηχπνο ειαζηηθψλ εέλαη απηφο κε αεξνζΪιακν (ζακπξΫια). ε
πεξέπησζε πνπ ηξππάζεη ην ειαζηηθφ, πξΫπεη απηφ λα επηζθεπαζηεέ ά λα αληηθαηαζηαζεέ.
α)ΣνπνζΫηεζε ειαζηηθψλ ζην απηνθέλεην.
ΠξνθπιΪμεηο:
— ΠξΫπεη πΪληα λα ηνπνζεηνχληαη ειαζηηθΪ φκνηα (αθηηλσηΪ ά ζηαπξσηΪ) ζηνλ έδην Ϊμνλα.
— Δέλαη πξνηηκφηεξν λα ηνπνζεηνχληαη ηΫζζεξα φκνηα ειαζηηθΪ. ΔΪλ δελ γέλεη Ϋηζη, ηα αθηηλσηΪ
ειαζηηθΪ πξΫπεη λα ηνπνζεηεζνχλ πέζσ.
δ) Σν αλΪγιπθν ησλ ειαζηηθψλ.
Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζην αλΪγιπθν ησλ ειαζηηθψλ ελλννχκε ηε κνξθά (απιαθψζεηο) ηνπ
πΫικαηνο ησλ ειαζηηθψλ. Σν αλΪγιπθν πνηθέιιεη αλΪινγα κε ην εέδνο θαη ηελ εηαηξεέα θαηαζθεπάο
ησλ ειαζηηθψλ.
Ο θχξηνο ξφινο απηψλ ησλ απιαθψζεσλ εέλαη λα δηψρλνπλ ην λεξφ φηαλ ην φρεκα θηλεέηαη ζε
βξεγκΫλν νδφζηξσκα. ηα ιΪζηηρα γηα ην ρηφλη ην αλΪγιπθν εέλαη κεγαιχηεξν θαη βαζχηεξν.
Όζν πην πνιχ ρξεζηκνπνηεκΫλν εέλαη Ϋλα ειαζηηθφ, ηφζν πην αδχλακε εέλαη ε πξφζθπζά ηνπ ζην
νδφζηξσκα θπξέσο ζηε βξνρά.
Σν ειΪρηζην επηηξεπφκελν βΪζνο ησλ εγθνπψλ ησλ ειαζηηθψλ (ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζέα), εέλαη
1,6 mm. Γηα ηνλ Ϋιεγρν ηνπ βΪζνπο απηνχ γέλνληαη κεηξάζεηο ηνπ ζε ηΫζζεξα νκνηφκνξθα
θαηαλεκεκΫλα ζεκεέα ζηελ επηθΪλεηα ηνπ ειαζηηθνχ. ΠΪλησο, ηα ζχγρξνλα ειαζηηθΪ θΫξνπλ
δεέθηεο θζνξΪο πνπ απνηεινχληαη απφ πξνεμνρΫο ζην βΪζνο ησλ εγθνπψλ ηνπο θαη
πξνεηδνπνηνχλ πφηε απηφ ην φξην θνληεχεη λα μεπεξαζζεέ. Απηνέ νη δεέθηεο θζνξΪο εληνπέδνληαη
απφ ηα αξρηθΪ γξΪκκαηα TWI ά Ϋλα βΫινο ζηελ πιεπξΪ.
Σν λφκηκν φξην ησλ 1,6 mm εέλαη πξαγκαηηθΪ θαη ην ειΪρηζην απνδεθηφ γηα ηελ αζθΪιεηΪ ζηελ
νδάγεζε ηνπ νράκαηνο. ΔΪλ ην βΪζνο ησλ απιαθψζεσλ κεησζεέ πεξηζζφηεξν, ηφηε ηα ειαζηηθΪ
δελ ζα εέλαη πηα ηθαλΪ λα απνκαθξχλνπλ ηε κεγΪιε πνζφηεηα λεξνχ πνπ απαηηεέηαη, φηαλ ην
φρεκα θηλεέηαη κε απμεκΫλε ηαρχηεηα. Σα θζαξκΫλα ειαζηηθΪ, ζε ζπλζάθεο βξνράο, απμΪλνπλ
ζεκαληηθΪ ηνλ θέλδπλν, πνπ πξνΫξρεηαη απφ πδξνιέζζεζε.
Γηα θαιχηεξν «θξΪηεκα» ηνπ νράκαηνο ζην δξφκν, ζπζηάλεηαη λα ηνπνζεηνχληαη ζηνλ έδην Ϊμνλα
ειαζηηθΪ πνπ Ϋρνπλ δηαθνξΪ ζην βΪζνο ησλ εγθνπψλ κηθξφηεξε απφ 5 mm. ηελ πεξέπησζε πνπ
απηφ πξνζσξηλΪ δελ κπνξεέ λα εθαξκνζηεέ (π.ρ. ρξάζε εθεδξηθνχ ηξνρνχ) πξΫπεη ε νδάγεζε λα
γέλεηαη κε κεησκΫλε ηαρχηεηα θαη λα γέλεη ε επηζθεπά ά ε αληηθαηΪζηαζε ηνπ/ησλ θζαξκΫλσλ
ειαζηηθψλ ην ηαρχηεξν δπλαηφ.

β) Σα πιεπξηθΪ ηνηρψκαηα ησλ ειαζηηθψλ.
Γελ πξΫπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ειαζηηθΪ ησλ νπνέσλ νη πιεπξΫο εέλαη παξακνξθσκΫλεο ά
ζρηζκΫλεο, επεηδά εέλαη πνιχ επηθέλδπλν. Κπξέσο ν θέλδπλνο λα ζθΪζνπλ ά λα μεθνπζθψζνπλ
εέλαη κεγΪινο.
γ) άκαλζε ησλ ειαζηηθψλ.
ηελ πιεπξηθά επηθΪλεηα ησλ ειαζηηθψλ εέλαη ζεκεησκΫλα κε ζπληνκνγξαθέεο θαη αξηζκνχο ηα
θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ ειαζηηθνχ.

Δπέζεο ππΪξρεη Ϋλαο ηξηςάθηνο αξηζκφο απφ ηνλ νπνέν πξνθχπηεη ε εβδνκΪδα θαη ην Ϋηνο
παξαγσγάο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ ειαζηηθνχ π.ρ. 359 πνπ ζεκαέλεη 35ε εβδνκΪδα ηνπ Ϋηνπο 1999.
δ) Ζ δπγνζηΪζκηζε θαη ε επζπγξΪκκηζε ησλ ειαζηηθψλ.
Μηα Ϊζρεκε δπγνζηΪζκηζε ελφο ηξνρνχ πξνθαιεέ θξαδαζκνχο ζην ηηκφλη απφ κηα νξηζκΫλε
ηαρχηεηα θαη πΪλσ. Απηφ ην θαηλφκελν, εθηφο ηνπ φηη εέλαη δπζΪξεζην, κπνξεέ λα θαηαζηξΫςεη ην
ζχζηεκα δηεπζχλζεσο.
Ζ Ϊζρεκε επζπγξΪκκηζε ησλ ηξνρψλ κπνξεέ παξΪιιεια λα πξνθαιΫζεη θξαδαζκνχο ζην ηηκφλη.
Δπέ πιΫνλ ην φρεκα «ηξαβΪεη» πξνο ηα αξηζηεξΪ ά πξνο ηα δεμηΪ θαη ηα ιΪζηηρα παξνπζηΪδνπλ
αλφκνηα θζνξΪ.
Ζ ζσζηά δπγνζηΪζκηζε θαη επζπγξΪκκηζε πξΫπεη λα εθηειεέηαη απφ εηδηθφ ζπλεξγεέν πνπ δηαζΫηεη
ηνλ απαξαέηεην εμνπιηζκφ θαη ηελ αλΪινγε εκπεηξέα.
ε) Ζ πέεζε ησλ ειαζηηθψλ.
Γηα θΪζε εέδνο νράκαηνο θαη γηα θΪζε ηχπν ειαζηηθψλ ν θαηαζθεπαζηάο ησλ ειαζηηθψλ θαη ν
ζρεδηαζηάο ηνπ νράκαηνο θαζνξέδνπλ θπξέσο δχν ηηκΫο πηΫζεσο, γηα ηελ πιάξσζά ηνπο κε αΫξα:
— Μέα γηα ηε ζπλάζε ρξάζε.
— Μηα Ϊιιε γηα θπθινθνξέα κε πιάξεο θνξηέν.
ΑπηΫο νη ζπζηΪζεηο ηζρχνπλ γηα θξχα ειαζηηθΪ, δειαδά φηαλ ηα ειαζηηθΪ Ϋρνπλ θηλεζεέ κε ρακειά
ηαρχηεηα θαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 5 km. ηελ πεξέπησζε ησλ άδε ζεξκψλ ειαζηηθψλ,
πξΫπεη λα απμάζεηε απηΫο ηηο πηΫζεηο θαηΪ 0,3 bar πεξέπνπ. Σα πέζσ ειαζηηθΪ Ϋρνπλ πςειφηεξε
πέεζε απφ ηα κπξνζηηλΪ (εθηφο απφ εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο γηα νξηζκΫλα νράκαηα).
ΚΪπνηα κεέσζε ηεο πηΫζεσο ζε Ϋλα απφ ηα ειαζηηθΪ (ά ζε πεξηζζφηεξα) ραιΪεη ηελ ηζνξξνπέα
ηνπ νράκαηνο. Παξφια απηΪ ζηελ θαζεκεξηλά ρξάζε κπνξεέ λα κελ γέλεη αληηιεπηφ απηφ ην
πξφβιεκα. Γηα ην ιφγν απηφ πξΫπεη λα γέλεηαη ζπρλφο Ϋιεγρνο ησλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκΪησλ.
– Κέλδπλνη ζε πεξηπηψζεηο πηΫζεσο θαηψηεξεο απφ εθεέλε πνπ ζπληζηΪηαη.
• Τπεξβνιηθά ζΫξκαλζε.
• Παξακφξθσζε ησλ πιεπξηθψλ ηνηρσκΪησλ ησλ ειαζηηθψλ.
• ΑπμεκΫλε θαηαλΪισζε θαπζέκσλ.
– Κέλδπλνη ζε πεξηπηψζεηο πηΫζεσο αλψηεξεο απφ εθεέλε πνπ ζπληζηΪηαη (ζρ. 16.15γ).
• Μεέσζε ηεο πξνζθχζεσο.
• ΑπμεκΫλε θζνξΪ ησλ απνζβεζηάξσλ θξαδαζκψλ (ακνξηηζΫξ) θαη κεέσζε
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειαζηηθνχ.
• Γξάγνξε θζνξΪ ηνπ πΫικαηνο ηνπ ειαζηηθνχ.

ηεο

2. Πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ ζύκβαζεο
Ζ παξνχζα κειΫηε ζπληΪζζεηαη πξνθεηκΫλνπ ν Γάκνο νπθιένπ, λα πξνβεέ ζηελ πξνκάζεηα
θαη ηνπνζΫηεζε ειαζηηθψλ απαξαέηεησλ γηα ηελ αζθαιά θέλεζε ησλ νρεκΪησλ θαη κεραλεκΪησλ
Ϋξγνπ πνπ βξέζθνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γάκνπ θαη ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πΪζεο θχζεσο αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ.
Ζ πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε ησλ ειαζηηθψλ γηα ηα νράκαηα θαη κεραλάκαηα Ϋξγνπ ζα
γέλεηαη ηκεκαηηθΪ θαζ' φιε ηε δηΪξθεηα ηνπ Ϋηνπο, αλΪινγα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γξαθεένπ
Κέλεζεο θαη ηηο αλΪγθεο πνπ πξνθχπηνπλ.
εκεηψλεηαη φηη δελ εέλαη ππνρξεσηηθά ε πξνκάζεηα θαη ε εθηακέεπζε νιφθιεξνπ ηνπ
αλαθεξφκελνπ πνζνχ εθφζνλ νη πξαγκαηηθΫο αλΪγθεο απνδεηρζνχλ κηθξφηεξεο ησλ
πξνβιεπφκελσλ.
Σα νράκαηα θαη κεραλάκαηα ηνπ Γάκνπ καο γηα ηα νπνέα πξνβιΫπεηαη ε πξνγξακκαηηζκΫλε
αληηθαηΪζηαζε ησλ ειαζηηθψλ εέλαη ηα παξαθΪησ:

1. OXHMATA ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
A/A

Αξηζκφο
Κπθινθνξέαο

ΔξγνζηΪζην
Καηαζθεπάο

Δέδνο νράκαηνο

1

ΚΖΗ 8558

FORD MAVERICK

ΔΠΗΒΑΣΖΓΟ
ΣΕΗΠ

4αξσλ επνρψλ 215-70-16

2

ΚΖΤ 8584

MERCEDES

HMIΦΟΡΣΖΓΟ

4αξσλ επνρψλ 205-80-16
ΥεηκεξηλΪ 205-80-16

ΔΗΓΟ/ΣΤΠΟ ΔΛΑΣΗΚΟΤ

2. OXHMATA ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ – ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ
A/A

Αξηζκφο
Κπθινθνξέαο

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

315-70-22,5

ΚΖΗ 8563

ΔξγνζηΪζην
Καηαζθεπάο
DAIMLER
CRYSLER
IVECO

1

ΚΖΗ 5683

2

ΔΗΓΟ/ΣΤΠΟ
ΔΛΑΣΗΚΟΤ

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

3

ΚΤ 8719

VOLVO

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

4

ΚΤ 8685

VOLVO

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

5

ΑΝΔΤ

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

285/70R-19,5
315-80-22,5
385-65-22,5
315-80-22,5
385-65-22,5
12-22,5

Δέδνο νράκαηνο

3. OXHMATA ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ

1

Αξηζκφο
Κπθινθνξέαο
ΚΖΗ 4050

ΔξγνζηΪζην
Καηαζθεπάο
MITSUBISHI

2

KHI 5697

OPEL

ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ

3

ΚΖΤ 7416

MAZDA

ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ

A/A

Δέδνο νράκαηνο

ΔΗΓΟ/ΣΤΠΟ ΔΛΑΣΗΚΟΤ

ΦΟΡΣΖΓΟ

4αξσλ επνρψλ 205-80-16
4αξσλ επνρψλ 205-80-16
ΥεηκεξηλΪ 205-80-16
4αξσλ επνρψλ 205-80-16

4. OXHMATA ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
A/A
1
2

Αξηζκφο
Κπθινθνξέαο
ΚΖΗ 4033
ΚΖΖ 4117

ΔξγνζηΪζην
Καηαζθεπάο
MERCEDES
MERCEDES

Δέδνο νράκαηνο

ΔΗΓΟ/ΣΤΠΟ ΔΛΑΣΗΚΟΤ

ΦΟΡΣΖΓΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ

235-75-17,5
13-22,5

8. ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
A/A

Αξηζκφο
Κπθινθνξέαο

ΔξγνζηΪζην
Καηαζθεπάο

Δέδνο Μεραλάκαηνο

1

ΜΔ 49644

FIAT HITACHI

ΓΗΑΜΟΡΦΧΣΖ
ΓΑΗΧΝ

ΔΗΓΟ/ΣΤΠΟ
ΔΛΑΣΗΚΟΤ
ΒαξΫσο ηχπνπ 1424Υ24

3.Σερληθή πεξηγξαθή – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
1. Γηα ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθώλ νρεκάησλ - κεραλεκάησλ έξγσλ
Σα ππφ πξνκάζεηα ειαζηηθΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη αξέζηεο πνηφηεηαο, γλσζηνχ θαη εχθεκνπ
νέθνπ ηεο αγνξΪο, ζχκθσλα κε ηελ Σερληθά πεξηγξαθά πνπ αθνινπζεέ, ε παξάδνζε ησλ
νπνίσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη επί ησλ δαληώλ ησλ ηξνρώλ θάζε νρήκαηνο,
δπγνζηαζκηζκέλα.
ε φια ηα θΪησζη αλαθεξφκελα ειαζηηθΪ ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη ηα παξαθΪησ ζηνηρεέα :

-Δπσλπκία θαηαζθεπαζηή θαη εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ ειαζηηθνύ
-Γηάζηαζε ειαζηηθνύ
-Δάλ θέξεη αεξνζάιακν ή όρη
-Υώξα θαηαζθεπήο ηνπ ειαζηηθνύ
-Γείθηεο θνξηίνπ
-Γείθηεο ηαρύηεηαο
-Αλαγξαθή ηεο κέγηζηεο επηηξεπόκελεο πίεζεο αέξα
-Σεηξαςήθηνο αξηζκόο πεξί ηεο εκεξνκελίαο παξαγσγήο ηνπ.
Σα ππφ πξνκάζεηα ειαζηηθΪ πξΫπεη λα εέλαη δηαζηΪζεσλ σο απηΫο αλαγξΪθνληαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο κειΫηεο αλΪ φρεκα γηα ην νπνέν πξννξέδνληαη, λα εέλαη θαηλνχξηα πξψηεο
πνηφηεηαο κε αλαγνκσκΫλα, ζε Ϊξηζηε θαηΪζηαζε θαη λα ζηεξνχληαη εξγνζηαζηαθψλ
ειαηησκΪησλ.
Ο πξνκεζεπηάο ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη βεβαέσζε φηη ηα πξνο πξνκάζεηα ειαζηηθΪ ηα νπνέα
ζα παξαδνζνχλ εέλαη θαηλνχξηα θαη κε αλαγνκσκΫλα.
ΚαηΪ ηελ εκεξνκελέα παξΪδνζεο ησλ ειαζηηθψλ επηζψηξσλ απφ ηνλ πξνκεζεπηά, πξΫπεη λα κελ
Ϋρεη ζπκπιεξσζεέ ρξνληθφ δηΪζηεκα κεγαιχηεξν ησλ (5) πΫληε κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελέα
παξαγσγάο ηνπο, ε νπνέα ζα αλαγξΪθεηαη ζηα ειαζηηθΪ.
Σα πξνζθεξφκελα ειαζηηθΪ επέζσηξα πξΫπεη λα εέλαη θαηΪιιεια γηα ηηο ειιεληθΫο θιηκαηνινγηθΫο
ζπλζάθεο.
Ο πξνκεζεπηάο ζα πξΫπεη λα βεβαηψζεη φηη ηα ειαζηηθΪ πνπ ζα παξαδψζεη εέλαη πξψηεο
πνηφηεηαο, φηη ζηεξνχληαη εξγνζηαζηαθψλ ειαηησκΪησλ θαη δελ πξνΫξρνληαη απφ αλαγφκσζε. Σα
ειαζηηθΪ ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ Ϋγθξηζε θαηαιιειφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ θνηλνηηθφ θαλνληζκφ θαη
ηελ Διιεληθά λνκνζεζέα, λα αλαγξΪθεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ε Ϋγθξηζε CE, ε ρψξα
Ϋγθξηζεο (αξηζκφο πνπ δειψλεη ηελ ρψξα) θαη ν αξηζκφο αλαγλψξηζεο ηνπ ειαζηηθνχ. Δπέ ησλ
ειαζηηθψλ πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη φια ηα ηερληθΪ ζηνηρεέα, ην εξγνζηΪζην θαη ε ρψξα
παξαγσγάο ηνπο.
Οη πξνζθνξΫο ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλνπλ ηερληθά πεξηγξαθά ησλ επηζψηξσλ ησλ
πξνκεζεπηψλ, θαη ηερληθΪ prospectus κε ζρΫδηα θαη θσηνγξαθέεο ησλ δεηνχκελσλ ειαζηηθψλ
(ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ).
ΚΪζε ειαζηηθφ επέζσηξν, φπνπ εέλαη αλαγθαέν, ζα ζπλνδεχεηαη απφ Ϋλα πξνθπιαθηάξα
αεξνζαιΪκνπ ν νπνένο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζπλερνχο ηχπνπ, θαη ηΫηνηνπ πιΪηνπο θαη κνξθάο,
ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζηα αληέζηνηρα επέζσηξα ρσξέο απηΪ λα θΪκπηνληαη ά λα δαξψλνπλ.
Δπέζεο, ζηα ειαζηηθΪ ηχπνπ κε αεξνζΪιακν, ζα ζπκπεξηιακβΪλεηαη θαη ν αεξνζΪιακνο ζηελ
πξνζθνξΪ.
ΚΪζε πξνθπιαθηάξαο ζα πξΫπεη λα θΫξεη κέα νπά δηφδνπ ηεο βαιβέδαο ε νπνέα γηα φινπο ηνπο
ηχπνπο, πξΫπεη λα βξέζθεηαη ζηνλ θεληξηθφ Ϊμνλα ηνπ πξνθπιαθηάξα, πΪλσ δε ζε θΪζε
πξνθπιαθηάξα λα αλαγξΪθεηαη αλεμέηεια ηππσκΫλα ε νλνκαζέα ά ην ζάκα ηνπ εξγνζηαζένπ
θαηαζθεπάο θαζψο θαη ν θαηΪιιεινο θσδηθφο αξηζκφο.
ην πιεπξηθφ ηνέρσκα ησλ επηζψηξσλ ζα πξΫπεη λα ππΪξρνπλ ζε αλΪγιπθε κνξθά νη
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα επηζεκΪλζεηο νη νπνέεο ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ
απνηππσζεέ ζηα επέζσηξα θαηΪ ην ζηΪδην παξαγσγάο θαη φρη εθ' ησλ πζηΫξσλ ζην άδε Ϋηνηκν
επέζσηξν.
Ζ ζπλνιηθά πνζφηεηα θΪζε εέδνπο θαη ε δηΪζηαζά ηνπ πξΫπεη λα εέλαη ηνπ ηδένπ θαηαζθεπαζηηθνχ
νέθνπ θαη ηνπ έδηνπ πξνθέι θαη φρη δηαθνξεηηθψλ.
Ο κεηνδφηεο γηα θΪζε Ϋλα απφ ηα εέδε πξΫπεη λα ππνβΪιιεη, αλ θΪηη ηΫηνην δεηεζεέ θαη πξηλ ηελ
ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ηα αληέζηνηρα δειηέα αλαγλψξηζεο.
Γηα ηελ εθηΫιεζε, φισλ ησλ πξνβιεπνκΫλσλ ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθά εξγαζηεξηαθψλ
ειΫγρσλ, ππεχζπλνο εέλαη ν πξνκεζεπηάο .
ΓεηγκαηνιεπηηθΪ κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηεζεέ εξγαζηεξηαθφο Ϋιεγρνο θαηΪ ηνλ νπνέν ειΫγρνληαη:
- Οη δηαζηάζεηο θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία.
- Ο ζθειεηόο.
- Η αληνρή ζε εθειθπζκό.
Οη παξαπΪλσ εξγαζηεξηαθνέ Ϋιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε Ϋμνδα ηνπ πξνκεζεπηά, ζε
νπνηνδάπνηε εξγαζηάξην ηνπ εζσηεξηθνχ ά εμσηεξηθνχ επηινγάο ηεο Τπεξεζέαο, εθφζνλ θΪηη
ηΫηνην δεηεζεέ απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο.

Οηηδάπνηε δελ αλαθΫξεηαη αλαιπηηθΪ ζηελ παξνχζα ηερληθά πξνδηαγξαθά λνεέηαη φηη ζα
πξαγκαηνπνηεζεέ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ θαη ηηο ζχγρξνλεο εμειέμεηο ηεο
ηερλνινγέαο ζηελ θαηεγνξέα ησλ ειαζηηθψλ.
ΔπηπιΫνλ απφ ηνλ Γάκν απαηηνχληαη ηα θΪησζη:
Σα ειαζηηθΪ επέζσηξα ζα πξΫπεη λα κελ παξνπζηΪδνπλ ηα πην θΪησ θαηαζθεπαζηηθΪ ειαηηψκαηα:
Α) ΡσγκΫο πιεπξηθψλ ηνηρσκΪησλ
Β) ΑηΫιεηεο ηνπ πιΫγκαηνο ψζηε λα επεξεΪδεηαη ε κνξθά θαη ζπλεπψο ε αμηνπηζηέα θαηΪ ηελ
ρξάζε
Γ) Γηαρσξηζκφο ησλ ιηλψλ
Γ) Αλνκνηνκνξθέα ζηηο δηαζηΪζεηο κεηαμχ λνεηψλ δηαδνρηθψλ εγθΪξζησλ ηνκψλ
Δ) Διαηησκαηηθά θπθιηθά ζηεθΪλε κε θπξηψκαηα ά ειιηπά θΪιπςε ηνπ κεηαιιηθνχ ππξάλα κε
ειαζηηθφ
Ε) Σα ππφ πξνκάζεηα ειαζηηθΪ λα εέλαη αθηηλσηνχ ηχπνπ ά δηαγψληα (ζπκβαηηθΪ), ησλ νπνέσλ ν
ηχπνο λα πηζηνπνηεέηαη απφ αλαγλσξηζκΫλν εξγαζηάξην ά ηελ έδηα ηελ εηαηξεέα θαηαζθεπάο ησλ
ειαζηηθψλ. Ζ πηζηνπνέεζε απηά ζα πξΫπεη λα θαηαηεζεέ καδέ κε ηηο πξνζθνξΫο.
2. Γηα ηηο Δξγαζίεο ζπληήξεζεο & επηζθεπήο ειαζηηθώλ νρεκάησλ - κεραλεκάησλ έξγσλ.
Χο εξγαζέεο ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο νξέδνληαη νη αλζξσπνψξεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εθηΫιεζε πΪζεο θχζεσο εξγαζηψλ πνπ απαηηεέ ε ζπληάξεζε ηαθηηθά ά Ϋθηαθηε ησλ ειαζηηθψλ
ησλ νρεκΪησλ θαη κεραλεκΪησλ Ϋξγσλ, εληφο ά εθηφο ηνπ θαηαζηάκαηνο ηνπ κεηνδφηε.
Λφγσ ηεο Ϋθηαζεο ηνπ Γάκνπ καο θαη ηεο θχζεσο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχλ ηα νράκαηα
θαη κεραλάκαηα Ϋξγνπ, θξέλεηαη σο απαξαέηεηε πξνυπφζεζε ε δπλαηφηεηα ηνπ κεηνδφηε γηα
επηζθεπΫο ζε φιε ηελ Ϋθηαζε ηνπ Γάκνπ θαηφπηλ εληνιάο ηνπ αξκφδηνπ Σκάκαηνο Γηαρεέξηζεο &
πληάξεζεο ΟρεκΪησλ.
Οη εξγαζέεο πΪζεο θχζεσο ζα πηζηνπνηνχληαη κε Ϋγγξαθε ππεχζπλε δάισζε απφ ηνπο
πξνζθΫξνληεο σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ηάξεζε φισλ ησλ θαλφλσλ αζθαιεέαο θαηΪ ηελ
εθηΫιεζε ηνπο, φπσο επέζεο θαη γηα ηε ρξάζε ησλ θαηΪιιεισλ εξγαιεέσλ θαη εμνπιηζκνχ θΪζε
θνξΪ.

4.Ννκνζεηηθό πιαίζην
Ο αλσηΫξσ Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο
ηξνπνπνηάζεθαλ κε ην Ν.4469/2017, ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γάκσλ θαη
Κνηλνηάησλ», (ΦΔΚ 114/Β’/8-6-2006) – Κ.Κ.Γ.Κ., ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «ΝΫα
Αξρηηεθηνληθά ηεο Απηνδηνέθεζεο & ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Γηνέθεζεο – Πξφγξακκα ΚαιιηθξΪηεο»
(ΦΔΚ 87/7-6-2010, Σεχρνο Α), ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4555/18 (ΦΔΚ 133/19.07.2018 ηεχρνο Α')
«Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η», ην Ν.2696/1999 (ΚΟΚ) θαη ηδηαέηεξα ηνπ Ϊξζ.81, παξ. 13 κε ηηο
κεηαγελΫζηεξεο ηξνπνπνηάζεηο ηνπ θαη ηεο Τ.Α. 79400/2490/1989 - ΦΔΚ 496/Β/16-06-1989
(ΔιαζηηθΪ νρεκΪησλ).
Ο Γάκνο δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα κελ πξνκεζεπηεέ ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ πνπ
πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξνχζα κειΫηε εέηε ζε εέδνο εέηε ζε πνζφηεηα, εθφζνλ δελ πξνθχςνπλ
αληέζηνηρεο αλΪγθεο.

5. Πξνϋπνινγηζκόο
Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειΫηεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 29.010,46 € πιΫνλ
Φ.Π.Α.24% 6.962,51€ , ζπλνιηθΪ 35.972,97 € ησλ εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ Ϋηνπο 2018.
χκθσλα κε ηελ αλσηΫξσ θαηαλνκά ησλ νρεκΪησλ θαη κεραλεκΪησλ Ϋξγνπ, Ϋρνπλ
εγγξαθεέ αληέζηνηρνη Κ.Α. Δμφδσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γάκνπ καο γηα ην Ϋηνο 2018, πνπ
θαιχπηνληαη απφ Ιδίνπο Πόξνπο, αλαιπηηθΪ σο εμάο:
Κ.Α. 10.6671.001, Πξνκάζεηα αληαιιαθηηθψλ ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο νρεκΪησλ
δηνηθεηηθάο ππεξεζέαο, κε πνζφ 5.000,00 επξψ
Κ.Α. 20.6671.001, Πξνκάζεηα αληαιιαθηηθψλ ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο νρεκΪησλ
ππεξεζέαο θαζαξηφηεηαο – ειεθηξνθσηηζκνχ, κε πνζφ 25.000,00 επξψ
Κ.Α. 25.6671.001, Πξνκάζεηα αληαιιαθηηθψλ ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο νρεκΪησλ
ππεξεζέαο χδξεπζεο – απνρΫηεπζεο, κε πνζφ 5.000,00 επξψ

Κ.Α. 30.6671.001, Πξνκάζεηα αληαιιαθηηθψλ ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο νρεκΪησλ
ππεξεζέαο ηερληθψλ Ϋξγσλ, κε πνζφ 8.000,00 επξψ
Κ.Α. 30.6672.001, Πξνκάζεηα αληαιιαθηηθψλ ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο κεραλεκΪησλ
ππεξεζέαο ηερληθψλ Ϋξγσλ, κε πνζφ 10.480,00 επξψ

νπθιί 12/7/2018
Ζ πληΪμαζα

ΠαπατσΪλλνπ Υξπζά
Υεκηθφο Μεραληθφο ΠΔ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ
Αξηζκ. Μειέηεο:64/12-7-2018
Πξνϋπνινγηζκόο: 35.972,97€
Κ.Α.:10.6671.001, 20.6671.001, 25.6671.001,
30.6671.001, 30.6672.001
C.P.V.: 34350000-5 ΔιαζηηθΪ ειαθξΪο θαη βαξΫαο ρξάζεσο

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ:
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ
ΔΛΑΣΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΩΝ
ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ 2018

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α

ΟΥΗΜΑ/ ΚΩΓΙΚΟ ΔΛΑΣΙΚΟΤ

ΜΟΝ.
ΜΔΣΡ.

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΑ

ΤΝΟΛΟ

Κ.Α. 10.6671.001
1

ΚΖY 8558 / 215-70-16

TEM

4

150,00

600,00

2

ΚΖΤ 8584/ 205-80-16

TEM

5

119,00

595,00

3

ΚΖΤ 8584/ ΥΔΗΜΔΡΗΝΑ 205-80-16

TEM

2

124,00

142,80
1.337,80

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΛΑΣΙΚΩΝ
ΦΠΑ 24%

321,07

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 10.6671.001

1.658,87

Κ.Α. 20.6671.001
1

ΚΤ 8685 / 315-80-22,5

TEM

6

525,00

3.150,00

2

ΚΤ 8685 / 385-65-22,5

TEM

6

565,00

3.390,00

3

ΚΤ 8719 / 315-80-22,5

ΣΔΜ

6

525,00

3.150,00

4

ΚΤ 8719 /385-65-22,5

ΣΔΜ

6

565,00

3.390,00

5

ΚΖΗ 5683 / 315-70-22,5

ΣΔΜ

6

524,20

3.145,20

6

Μ-16 / 12-22,5

ΣΔΜ

2

403,23

806,46

7

KHI 8563 / 285/70R-19,5

ΣΔΜ

2

323,00

646,00

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

17.677,66

ΦΠΑ 24%

4.242,64

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 20.6671.001

21.920,30

25.6671.001
1

ΚΤ 7416 / 205-80-16

ΣΔΜ

5

119,00

595,00

2

ΚΖΗ 4050 / 205-80-16

ΣΔΜ

5

119,00

595,00

3

ΚΖΗ 5697 / 205-80-16

ΣΔΜ

5

119,00

595,00

4

ΚΖΗ 5697 ΥΔΗΜΔΡΗΝΑ / 205-80-16

ΣΔΜ

2

124,00

248,00

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 25.6671.001

2.033,00
487,92
2.520,92

Κ.Α. 30.6671.001
1

ΚΖΗ 4033 / ΔΛΑΣΗΚΑ 235-75-17,5

ΣΔΜ

6

256,00

1.536,00

2

ΚΖΖ 4117 / ΔΛΑΣΗΚΑ 13-22,5

ΣΔΜ

6

538,00

3.228,00

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

4.764,00

ΦΠΑ 24%

1.143,36

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 30.6671.001

5.907,36

30.6672.001
1

ΜΔ 49644 / 1424Υ24

ΣΔΜ

6

533,00

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

3.198,00
3.198,00

ΦΠΑ 24%

767,52

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 35.6672.001

3.965,52

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

29.010,46
6.962,51
35.972,97

ΦΠΑ 24%
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

νπθιί 12/7/2018
ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Γ/Ζ
Σ.Τ. ΟΤΦΛΗΟΤ
Γνπξέδεο ΑζαλΪζηνο
Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο – Αξραηνιφγνο

Ζ πληΪμαζα

ΠαπατσΪλλνπ Υξπζά
Υεκηθφο Μεραληθφο ΠΔ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ:

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ
Αξηζκ. Μειέηεο:64/12-7-2018
Πξνϋπνινγηζκόο: 35.972,97€
Κ.Α.:10.6671.001, 20.6671.001, 25.6671.001,
30.6671.001, 30.6672.001
C.P.V.: 34350000-5 ΔιαζηηθΪ ειαθξΪο θαη βαξΫαο ρξάζεσο

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ
ΔΛΑΣΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΩΝ
ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ 2018

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Άξζξν 1ν – Αληηθείκελν
Ζ ζπγγξαθά απηά αθνξΪ ηελ πξνκάζεηα πΪζεο θχζεσο ειαζηηθψλ θαη ηηο εξγαζέεο
ζπληάξεζεο θαη επηζθεπψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ην ζχλνιν ησλ νρεκΪησλ θαη κεραλεκΪησλ
ηνπ Γάκνπ καο.
Σα πξνο πξνκάζεηα εέδε αθνξνχλ ηα εθηηκψκελα φηη ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ ηαθηηθά
ζπληάξεζε θαη ηηο φπνηεο απαξαέηεηεο επηζθεπΫο ησλ νρεκΪησλ πΪζεο θχζεσο θαη κεραλεκΪησλ
Ϋξγνπ, πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηε ζπγθεθξηκΫλε κειΫηε.
Άξζξν 2ν- Ιζρύνπζεο Γηαηάμεηο.
Ζ δηελΫξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηΫιεζε ηεο πξνκάζεηαο ησλ εηδψλ θαη ησλ ζπληεξάζεσλ επηζθεπψλ, γέλεηαη ζχκθσλα κε ηηο εμάο δηαηΪμεηο :
 Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γάκσλ θαη Κνηλνηάησλ».
 Σνπ Ν. 3852/2010 «ΝΫα αξρηηεθηνληθά ηεο απηνδηνέθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκΫλεο
δηνέθεζεο – Πξφγξακκα ΚαιιηθξΪηεο».
 Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο».
 Σνπ N. 3861/2010 «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά αλΪξηεζε λφκσλ θαη
πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο».
 Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξΫσλ ηνπ Γεκνζένπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο».
 Σνπ Ν. 4270/2014 «ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέα (ελζσκΪησζε ηεο
Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο».
 Σνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ ΝΓ 2396/1953
 Της Απφθαζεο Πξνεδξέαο ηεο ΚπβΫξλεζεο 3373/390/75 (ΦΔΚ 349/75 ηεχρνο Β')
 Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
 Σνπ Ν. 4441/2016 «Απινπνέεζε δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο επηρεηξάζεσλ, Ϊξζε θαλνληζηηθψλ


εκπνδέσλ ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο. (Σξνπνπνηάζεηο ηνπ Ν. 4412/16)»

Tεο κε Αξηζκφ 230/2018 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο πεξί έγθξηζεο
δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη όξσλ ηεο
δηαθήξπμεο, ηελ έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο θαζώο θαη ηελ
ζπγθξόηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ.

Άξζξν 3ν - πκβαηηθά Σεύρε
πκβαηηθΪ ηεχρε θαηΪ ζεηξΪ ηζρχνο εέλαη:
- Ζ Γηαθάξπμε.
- Σερληθά Έθζεζε
- Οη ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο.
- Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο.
- Ζ πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ.
Άξζξν 4ν - Πξνϋπνινγηζκόο -Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο.
Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειΫηεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 29.010,46 € πιΫνλ
Φ.Π.Α.24% 6.962,51 € , ζπλνιηθΪ 35.972,97€ ησλ εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ Ϋηνπο 2018.

Ζ εθηΫιεζε ηεο πξνκάζεηαο ζα γέλεη κε βΪζε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζνξέζεη ε Οηθνλνκηθά
Δπηηξνπά.
Άξζξν 5ν – ύκβαζε
Ο αλΪδνρνο ηεο πξνκάζεηαο, κεηΪ ηελ θαηΪ ην λφκν Ϋγθξηζε ηνπ απνηειΫζκαηνο απηάο
ππνρξενχηαη λα πξνζΫιζεη ζε νξηζκΫλν ηφπν θαη ρξφλν, εληφο δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε ηνπ θαη ζε θακέα πεξέπησζε ζε ρξφλν κεγαιχηεξν ησλ δεθαπΫληε (15)
εκεξψλ, γηα λα ππνγξΪςεη ηελ ζχκβαζε θαη λα θαηαζΫζεη ηελ θαηΪ ην Ϊξζξν 6 ηεο παξνχζεο,
εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο απηάο. Ζ ηζρχο ηεο ζχκβαζεο Ϊξρεηαη απφ ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο
ηεο θαη ζα Ϋρεη ρξνληθά δηΪξθεηα κΫρξη ηΫινο ηνπ Ϋηνπο (31-12-2017).
ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο ηεο ππεξεζέαο, ζα γέλεηαη
ηκεκαηηθά παξΪδνζε θαη πιεξσκά ησλ εηδψλ ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 6ν - Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηάο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα
θαηαζΫζεη εγγπεηηθά επηζηνιά πνπ λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο ρσξέο ην
Φ.Π.Α. Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά θαηαηέζεηαη πξηλ ά θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο
Γελ απαηηεέηαη εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο γηα ζπκβΪζεηο αμέαο έζεο ά θαηψηεξεο απφ ην
πνζφ ησλ εέθνζη ρηιηΪδσλ (20.000) επξψ.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο πξΫπεη λα εέλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ρξφλν
δηΪξθεηαο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαηΪ Ϋμη (6) κάλεο. Δγγχεζε πνπ αλαθΫξεη ρξφλν ηζρχνο
κηθξφηεξν απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. Ζ εγγχεζε ζα πξΫπεη επέζεο λα αλαθΫξεη φηη ν εθδφηεο
ππνρξενχηαη λα πξνβεέ ζηελ παξΪηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ Ϋγγξαθν ηεο
ππεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ. Σν ζρεηηθφ αέηεκα πξΫπεη λα γέλεη πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελέα ιάμεο ηεο εγγχεζεο
ε πεξέπησζε ηξνπνπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε νπνέα ζπλεπΪγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθάο
αμέαο, ν αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα θαηαζΫζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνέεζε, ζπκπιεξσκαηηθά
εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο ΦΠΑ.
Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ζηελ πεξέπησζε παξΪβαζεο ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, φπσο απηά εηδηθφηεξα νξέδεη.
Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθΪ θαη ρσξέο δηαθξέζεηο ηελ
εθαξκνγά φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θΪζε απαέηεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ά ηνπ θπξένπ
ηνπ Ϋξγνπ Ϋλαληη ηνπ αλαδφρνπ.
Οη εγγπάζεηο θαιάο εθηΫιεζεο επηζηξΫθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά
θαη πνηνηηθά παξαιαβά ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε επηζηξΫθεηαη κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά ηνπ εέδνπο
(νκΪδαο ά νκΪδσλ εμνπιηζκνχ) θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζΪξηζε ηπρφλ απαηηάζεσλ απφ ηνπο δπν
ζπκβαιιφκελνπο.
Οη εγγπεηηθΫο θαηαηέζεηαη ππφ κνξθά γξακκαηένπ ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ
ά εγγπεηηθάο επηζηνιάο αλαγλσξηζκΫλεο ΣξαπΫδεο. Ζ εγγπεηηθά ζπληΪζζεηαη θαηΪ ηνλ ηζρχνληα
ηχπν ηνπ δεκνζένπ. (Παξ. β, Άξζξν 74, Ν.4412/2016)
Άξζξν 7ν -Υξόλνο εγγύεζεο
Ο ρξφλνο εγγχεζεο κεηΪ ηελ πΪξνδν ηνπ νπνένπ δηελεξγεέηαη ε νξηζηηθά παξαιαβά ησλ ππφ
πξνκάζεηα αληαιιαθηηθψλ νξέδεηαη θαη' ειΪρηζην ζε δψδεθα (12) κάλεο. ΚΪζε βιΪβε πνπ ζα
παξνπζηΪδεηαη κΫζα ζην ρξνληθφ δηΪζηεκα ησλ 12 κελψλ νθεηιφκελε ζε θαθά πνηφηεηα
αληαιιαθηηθψλ ά αζηνρέα πιηθνχ θαη ζε θΪζε πεξέπησζε φρη ζε θπζηνινγηθά θαηΪ ηηο νδεγέεο ηνπ
θαηαζθεπαζηά θζνξΪ, πξΫπεη λα επαλνξζψλεηαη κε ηελ Ϊκεζε αιιαγά ηνπ πξνβιεκαηηθνχ
αληαιιαθηηθνχ ην ζπληνκφηεξν απφ ηελ εηδνπνέεζε ηεο ππεξεζέαο αιιΪ θαη ηελ απνθαηΪζηαζε
γεληθφηεξα ηεο φπνηαο θζνξΪο απηφ πξνμΫλεζε. ΚαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιάο
εθηΫιεζεο ν πξνκεζεπηάο εέλαη ππνρξεσκΫλνο χζηεξα απφ ζρεηηθά εηδνπνέεζε ηεο ππεξεζέαο λα
αληηθαηαζηάζεη νιφθιεξν ην εέδνο πνπ Ϋρεη ππνζηεέ θζνξΪ θαη ε νπνέα δελ νθεέιεηαη ζε θαθά
ρξάζε.
Ζ αληηθαηΪζηαζε ζα πξΫπεη λα γέλεηαη ζε πΫληε (5) εκεξνινγηαθΫο κΫξεο απφ ηελ
εηδνπνέεζε ηεο ππεξεζέαο.
Ο ρξφλνο εγγπάζεσο κεηΪ ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ Δπηηξνπά νξέδεηαη ζε
δψδεθα (12) κάλεο απφ ηελ εθηΫιεζε ηεο εξγαζέαο. ΔΪλ ν αλΪδνρνο θαζπζηεξάζεη γηα
νπνηνλδάπνηε ιφγν ηελ εθηΫιεζε ησλ επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ πΫξαλ ηεο νξηζζεέζεο
πξνζεζκέαο, ππνρξενχηαη γηα ηελ θαζπζηΫξεζε απηά θαη κφλν λα πιεξψζεη ζην Γάκν ζαλ

πνηληθά ξάηξα ηα δπν ηνηο ρηιένηο ζην ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα θΪζε κΫξα θαζπζηεξάζεσο.
Ζ πνηληθά ξάηξα παξαθξαηεέηαη απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκάο ά απφ ηελ εγγχεζε θαιάο
εθηειΫζεσο ηνπ αλαδφρνπ.
Άξζξν 8ν -Παξάδνζε αληαιιαθηηθώλ -Παξαιαβή πιηθώλ
Ζ παξΪδνζε ησλ πΪζεο θχζεσο πιηθψλ θαη ε εθηΫιεζε εξγαζηψλ ζπληάξεζεο θαη
επηζθεπάο, ζα γέλεηαη ηκεκαηηθΪ απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο θαη κφλν κεηΪ ηελ Ϋθδνζε
ζρεηηθάο δηαηαθηηθάο, ε νπνέα ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ Δληνιά Δπηζεψξεζεο & Δπηζθεπάο πνπ ζα
εθδέδεηαη απφ ην αξκφδην Σκάκα Γηαρεέξηζεο & πληάξεζεο ΟρεκΪησλ ηνπ Γάκνπ καο.
Σν αξκφδην Σκάκα Γηαρεέξηζεο & πληάξεζεο ΟρεκΪησλ ζα Ϋξρεηαη θαηφπηλ ζε ζπλελλφεζε κε
ηνλ πξνκεζεπηά γηα ηελ παξΪδνζε ηνπ πιηθνχ θαη ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ .
Σφπνο παξαιαβάο ησλ πΪζεο θχζεσο πιηθψλ ηεο πξνκάζεηαο νξέδεηαη ν ρψξνο ηνπ
Σκάκαηνο Γηαρεέξηζεο & πληάξεζεο ΟρεκΪησλ ηεο Γ.Δ. νπθιένπ σο Ϋδξα ηνπ Γάκνπ.
Ζ παξΪδνζε ζα γέλεηαη θαηΪ ηηο εξγΪζηκεο κΫξεο θαη ψξεο.
Γηα ηελ παξΪδνζε ησλ ειαζηηθψλ θαη ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπνζΫηεζεο, σο ρψξνο
νξέδεηαη απηφο πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Γξαθεένπ Κέλεζεο ηνπ Γάκνπ, ζε
νπνηνδάπνηε εζσηεξηθφ ά εμσηεξηθφ ρψξν φπνπ ζα βξέζθεηαη ζηαζκεπκΫλν ά αθηλεηνπνηεκΫλν ην
φρεκα ά κερΪλεκα ηνπ Γάκνπ, εληφο ησλ νξέσλ ηνπ Γάκνπ νπθιένπ, ά ζε νπνηαδάπνηε
απφζηαζε βξέζθεηαη απηφ κε βΪζε ηελ εληνιά θέλεζεο πνπ Ϋρεη ιΪβεη.
Λφγσ ηνπ φηη ηα νράκαηα ηνπ Γάκνπ εθηεινχλ θνηλσθειΫο Ϋξγν, ζα πξΫπεη νη ρξφλνη
παξΪδνζεο ησλ ειαζηηθψλ πνπ αλαγξΪθνληαη ζηε ζχκβαζε πξνκάζεηαο λα εέλαη πνιχ κηθξνέ, θαη
ζπγθεθξηκΫλα ζα πξΫπεη ε αληηθαηΪζηαζε λα νινθιεξψλεηαη απζεκεξφλ ηελ εκΫξα ηεο
παξαγγειέαο.
Ο Γάκνο ζα παξαγγΫιλεη ηα ειαζηηθΪ ηα νπνέα ρξεηΪδεηαη βΪζε ησλ πξαγκαηηθψλ ηνπ
αλαγθψλ θαη ζηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν.
Ζ πξνζσξηλά παξαιαβά ησλ ειαζηηθψλ ζα γέλεηαη απφ ηελ νηθεέα επηηξνπά παξνπζέα ηνπ
αλαδφρνπ.
ΔΪλ θαηΪ ηελ παξαιαβά δηαπηζησζεέ απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθΫο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο,
ε επηηξνπά παξαιαβάο πξνηεέλεη ηελ ηΫιεηα απφξξηςε θαη αληηθαηΪζηαζε ησλ ππφ παξαιαβά
ειαζηηθψλ.
Δθ' φζνλ ν αλΪδνρνο δελ ζπκκνξθσζεέ κε ηηο πην πΪλσ πξνηΪζεηο ηεο επηηξνπάο, εληφο
ηεο ππφ ηεο έδηαο νξηδφκελεο πξνζεζκέαο, ν Γάκνο δηθαηνχηαη λα πξνβεέ ζηελ ηαθηνπνέεζε
απηψλ, ζε βΪξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηΪ ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν.
Γηα ηελ θΪιπςε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ρξεζηκνπνηεέηαη ε εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηνπ
αλαδφρνπ.
ΜεηΪ ηελ πΪξνδν ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ εγγχεζεο, ελεξγεέηαη βΪζεη ησλ θεέκελσλ
δηαηΪμεσλ ε νξηζηηθά παξαιαβά ησλ εηδψλ. (Άξζξα 215-221, Ν.4412/2016)
Άξζξν 9ν - Πνηόηεηα πιηθώλ.
Σα ειαζηηθΪ ζα εέλαη θαηλνχξγηα θαη Ϊξηζηεο πνηφηεηαο.
Ο Γάκνο δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα ειΫγρεη ηα δεέγκαηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ λα ζηΫιλεη απηΪ
θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ ζε νπνηνδάπνηε εξγαζηάξην γηα εμαθξέβσζε ησλ ηερληθψλ ηνπο
ραξαθηεξηζηηθψλ, κε δαπΪλε ησλ πξνκεζεπηψλ. . (Άξζξα 215-221, Ν.4412/2016)
Άξζξν 10ν - Παξάδνζε εξγαζηώλ-Παξαιαβή εξγαζηώλ
Γηα ηελ εθηΫιεζε εξγαζηψλ ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο, ν αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα κπνξεέ λα
αληαπνθξηζεέ απζεκεξφλ ηελ εκΫξα πνπ ζα ιΪβεη ηελ Ϋγγξαθε εληνιά επηζθεπάο, θαη λα κεηαβεέ
κε θηλεηφ ζπλεξγεέν ζε νπνηνδάπνηε εζσηεξηθφ ά εμσηεξηθφ ρψξν φπνπ ζα βξέζθεηαη
ζηαζκεπκΫλν ά αθηλεηνπνηεκΫλν ην φρεκα ά κερΪλεκα ηνπ Γάκνπ, εληφο ησλ νξέσλ ηνπ Γάκνπ
νπθιένπ, ά ζε νπνηαδάπνηε απφζηαζε βξέζθεηαη απηφ κε βΪζε ηελ εληνιά θέλεζεο πνπ Ϋρεη
ιΪβεη. εκεηψλεηαη φηη ην θαηΪζηεκα-ζπλεξγεέν ηνπ αλαδφρνπ πξΫπεη λα δηαζΫηεη Ϊδεηα
ιεηηνπξγέαο ζε ηζρχ.
ε πεξέπησζε πνπ απαηηνχληαη εμεηδηθεπκΫλεο επηζθεπΫο πνπ πξΫπεη λα γέλνπλ ζην
ζπλεξγεέν ηνπ, ν αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο κε δηθΪ ηνπ κΫζα λα κεηαθΫξεη εθεέ ην
αθηλεηνπνηεκΫλν φρεκα ά κερΪλεκα θαη λα ην επηζθεπΪζεη απζεκεξφλ. ΔΪλ δελ εέλαη δπλαηά ε
επηζθεπά κΫζα ζηελ έδηα εκΫξα, ηφηε ζα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα επηηξνπά, ε νπνέα ζα εγθξέλεη
παξΪηαζε ά κε ηεο παξαπΪλσ πεξηφδνπ.
ΔΪλ ν αλΪδνρνο θαζπζηεξάζεη αδηθαηνιφγεηα ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ, πΫξαλ ηεο
πξναλαθεξζεέζαο πξνζεζκέαο (απζεκεξφλ απφ ηελ γλσζηνπνέεζε ηνπ ζρεηηθνχ αηηάκαηνο)

δχλαηαη λα θεξπρζεέ Ϋθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιένπ νιφθιεξν ην πνζφ δε ηεο
εγγπάζεσο θαηαπέπηεη ππΫξ ηνπ Γάκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο.
ΚαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ηεο εθηΫιεζεο ησλ εξγαζηψλ εμεηΪδνληαη αλ αληαπνθξέλνληαη απφιπηα θαη
δηαπηζηψλνληαη νη ηπρφλ γελφκελεο θζνξΫο, δεκηΫο θιπ., ιφγσ πιεκκεινχο επηζθεπάο θΪπνηαο
βιΪβεο πνπ ππΫζηεζαλ θαηΪ ηελ επηζθεπά ηνπο. ΔΪλ ν αλΪδνρνο δελ πξνβεέ απζεκεξφλ απφ ηεο
εηδνπνηάζεσο ηνπ ζε δηφξζσζε ησλ ηπρφλ πην πΪλσ ειαηησκαηηθψλ επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ
δηθαηνχηαη ν Γάκνο θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ λα πξνβεέ ζηελ απφξξηςε ησλ εηδψλ ά ηε κεέσζε ηνπ
ηηκάκαηνο. Σν ζπγθεθξηκΫλν πνζνζηφ ζα πξνηεέλεη ε Δπηηξνπά Αμηνινγάζεσο θαη ζα εγθξέλεη ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Άξζξν 11° - Πνηληθέο ξήηξεο-Έθπησζε αλάδνρνπ
Αλ ηα πιηθΪ παξαδνζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηΪ ηε ιάμε ηεο δηΪξθεηαο ηεο
ζχκβαζεο, θαη κΫρξη ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε εέλαη δπλαηφλ λα
επηβΪιινληαη εηο βΪξνο ηνπ πνηληθΫο ξάηξεο, κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο.
Οη πνηληθΫο ξάηξεο ππνινγέδνληαη σο εμάο:
α) γηα θαζπζηΫξεζε πνπ πεξηνξέδεηαη ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ δελ ππεξβαέλεη ην 50% ηεο
πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθάο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ά ζε πεξέπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακΫζσλ
πξνζεζκηψλ ηεο αληέζηνηρεο πξνζεζκέαο, επηβΪιιεηαη πνηληθά ξάηξα 2,5% επέ ηεο ζπκβαηηθάο
αμέαο ρσξέο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρΫζεθαλ εθπξφζεζκα,
β) γηα θαζπζηΫξεζε πνπ ππεξβαέλεη ην 50% επηβΪιιεηαη πνηληθά ξάηξα 5% ρσξέο ΦΠΑ επέ ηεο
ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρΫζεθαλ εθπξφζεζκα,
γ) νη πνηληθΫο ξάηξεο γηα ππΫξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ εέλαη αλεμΪξηεηεο απφ ηηο
επηβαιιφκελεο γηα ππΫξβαζε ηεο ζπλνιηθάο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα
αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, αλ νη ππεξεζέεο πνπ
αθνξνχλ ζηηο σο Ϊλσ ηκεκαηηθΫο πξνζεζκέεο παξαζρεζνχλ κΫζα ζηε ζπλνιηθά ηεο δηΪξθεηα
θαη ηηο εγθεθξηκΫλεο παξαηΪζεηο απηάο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο
Ϋρεη εθηειεζηεέ πιάξσο.
Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξεέηαη/ζπκςεθέδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβά ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ επηβνιά πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ην δηθαέσκα λα θεξχμεη ηνλ
αλΪδνρν Ϋθπησην. (Άξζξν 218, Ν.4412/2016)
Αξζξν 12° - Φόξνη -Σέιε
Ο αλΪδνρνο επηβαξχλεηαη βΪζεη ησλ θεηκΫλσλ δηαηΪμεσλ, κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηα ηΫιε θαη
ηηο θξαηάζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηΪ ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γάκν.
Άξζξν 13° - Σξόπνο πιεξσκήο
Ζ πιεξσκά ηεο αμέαο ησλ πιηθψλ ηεο παξνχζαο ζα γέλεηαη ηκεκαηηθΪ, κΫρξη ηε ιάμε ηνπ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ.
Δθφζνλ ν αλΪδνρνο εθηειεέ νξζΪ, ζχλλνκα θαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ, εθδέδεη ηηκνιφγην πψιεζεο, γηα ηα πιηθΪ πνπ Ϋρεη παξαδψζεη θαη παξαιΪβεη ε αξκφδηα
επηηξνπά παξαιαβάο θαη Ϋρεη εθδψζεη γηα ην ιφγν απηφ ην αληέζηνηρν πξσηφθνιιν παξαιαβάο.
Όια ηα δηθαηνινγεηηθΪ πιεξσκάο ειΫγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα δεκνηηθά ππεξεζέα
νπθιί 12/7/2018
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ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Πξνο ην Γάκν νπθιένπ γηα ηελ πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε ειαζηηθψλ γηα ηε ζπληάξεζε θαη
επηζθεπά ησλ νρεκΪησλ θαη κεραλεκΪησλ Γάκνπ νπθιένπ 2018,
ΠξνζθΫξσ
Ο θΪησζη ππνγεγξακκΫλνο____________________________________________________, ζαο
γλσξέδσ φηη Ϋρσ ηε δπλαηφηεηα λα ζαο πξνκεζεχζσ κε ηα ειαζηηθΪ νρεκΪησλ θαη κεραλεκΪησλ
πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηνλ παξαθΪησ πέλαθα θαη ζηελ επηζπλαπηφκελε ηερληθά πξνζθνξΪ πνπ
εέλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθΫο ηεο κειΫηεο κε αξ. 64/2018 ηνπ Γάκνπ νπθιένπ, ζε ηηκά θαη
πνζφηεηα φπσο θαέλεηαη παξαθΪησ:
Α/Α

ΟΥΗΜΑ/ ΚΩΓΙΚΟ ΔΛΑΣΙΚΟΤ

ΜΟΝ.
ΜΔΣΡ.

ΠΟΟΣΗΣΑ

Κ.Α. 10.6671.001
1

ΚΖY 8558 / 215-70-16

TEM

4

2

ΚΖΤ 8584/ 205-80-16

TEM

5

3

ΚΖΤ 8584/ ΥΔΗΜΔΡΗΝΑ 205-80-16

TEM

2

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΛΑΣΙΚΩΝ
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 10.6671.001
Κ.Α. 20.6671.001
1

ΚΤ 8685 / 315-80-22,5

TEM

6

2

ΚΤ 8685 / 385-65-22,5

TEM

6

3

ΚΤ 8719 / 315-80-22,5

ΣΔΜ

6

4

ΚΤ 8719 /385-65-22,5

ΣΔΜ

6

5

ΚΖΗ 5683 / 315-70-22,5

ΣΔΜ

6

6

Μ-16 / 12-22,5

ΣΔΜ

2

7

KHI 8563 / 285/70R-19,5

ΣΔΜ

2

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 20.6671.001

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΑ

ΤΝΟΛΟ

25.6671.001
1

ΚΤ 7416 / 205-80-16

ΣΔΜ

5

2

ΚΖΗ 4050 / 205-80-16

ΣΔΜ

5

3

ΚΖΗ 5697 / 205-80-16

ΣΔΜ

5

4

ΚΖΗ 5697 ΥΔΗΜΔΡΗΝΑ / 205-80-16

ΣΔΜ

2

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 25.6671.001
Κ.Α. 30.6671.001
1

ΚΖΗ 4033 / ΔΛΑΣΗΚΑ 235-75-17,5

ΣΔΜ

6

2

ΚΖΖ 4117 / ΔΛΑΣΗΚΑ 13-22,5

ΣΔΜ

6

ΣΔΜ

6

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 30.6671.001
30.6672.001
1

ΜΔ 49644 / 1424Υ24

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 35.6672.001
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
Ζ παξΪδνζε ζα γέλεηαη ηκεκαηηθΪ ά θαη ζην ζχλνιφ ηεο, εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξέσλ ηνπ
Γάκνπ νπθιένπ, κε επζχλε θαη δαπΪλε ηεο επηρεέξεζάο κνπ, ζε ζπλελλφεζε κε ην Τμήμα
Γηαρεέξηζεο & πληάξεζεο ΟρεκΪησλ, θαηφπηλ Ϋγγξαθεο Δληνιάο Δπηζεψξεζεο & Δπηζθεπάο,
ηελ νπνέα Ϋρσ ηε δπλαηφηεηα λα εθηειΫζσ ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα _________________ (__)
εκεξψλ. Ζ επηρεέξεζά κνπ Ϋρεη ηελ ππνρξΫσζε λα εθδέδεη φια ηα απαηηνχκελα λφκηκα
παξαζηαηηθΪ. Ζ πιεξσκά ζα γέλεηαη κεηΪ ηελ παξαιαβά ησλ εηδψλ θαη ηελ Ϋθδνζε ηνπ
πξσηνθφιινπ παξαιαβάο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπά.

Ζκεξνκελέα: ..…/……/2018
Ο ΠξνζθΫξσλ

