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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΑΖΙΝΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Πόλη ΧΑΝΙΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός 73100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο 2821026781
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο cpb@namfi.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες ΥΠΛΓΟΣ(ΥΠ)ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΤΟΥΜΠΑΡΑΤΖΗ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Στρατιωτική Υπηρεσία  και ανήκει στη μη Κεντρική Κυβερνητική Αρχή.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Άμυνα.

Στοιχεία Επικοινωνίας
α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική

πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ
β)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:cpb@namfi.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού (άρθρο 117 του ν. 4412/16).

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πεδίο Βολής Κρήτης, ίδιοι πόροι:
Η δαπάνη βαρύνει τον κωδικό 6104.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια- τοποθέτηση ελαστικών οχημάτων με κριτήριο κατακύρωσης
τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής ανά είδος υλικών, συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι ευρώ (44.020,00€), χωρίς ΦΠΑ.

Η προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
34351100-3.
Προσφορά που θα ξεπερνά τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας των υλικών, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες.
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι
της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά,
βάσει τιμής ανά είδος.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

 του ν. 3861/2010 (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”,

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά»
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».
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 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

Τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα.

 Το υπ. αριθ. 404/24-03-2021 Πρωτογενές αίτημα
 Την υπ’ αριθ. 246/2021 Commitment- Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28 Μαϊ 21 και ώρα 14:00.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την 31 Μαϊ 21 και ώρα 10:00 στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, που βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ, στο Ακρωτήρι Χανίων.

1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση:
http://www.namfi.gr στη διαδρομή : namfi.gr ► procurement-announcements

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

1. Η παρούσα Διακήρυξη.
2. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)
4. Το Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV)
5. Το Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)
6. Σχέδιο Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ)

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.namfi.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά τεύχη της
παρούσας.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες
ημέρες, από 08.00-14.00. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 15,00 ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και
επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και
ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή,
πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών
εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον
ενδιαφερόμενο.

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που
προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το
προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την
ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως,  το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται και αποστέλλονται αντίστοιχα με
email. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται και
απαντώνται με την παραπάνω διαδικασία.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Υπόδειγμα της εγγυητικής σύμφωνα με Παράρτημα V

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους
διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την
εθνική νομοθεσία ή/και

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
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ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον
συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος.
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

2.2.3.5. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού και να διαθέτουν
τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες λειτουργίας.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Η κατασκευάστρια εταιρεία των προσφερόμενων ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να διαθέτει
πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 για τη διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής
ελαστικών. Το εκάστοτε συγκεκριμένο εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων ελαστικών
επισώτρων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 για το σύστημα περιβαλλοντικής
διαχείρισης που ακολουθεί. Τα ανωτέρω θα πρέπει να πιστοποιούνται με προσκόμιση επικυρωμένου
αντιγράφου των δύο επίσημων πιστοποιητικών  (της εταιρείας και του εργοστασίου κατασκευής των
ελαστικών, στο οποίο θα φαίνεται η χρονολογία και ο αριθμός πιστοποίησης, μαζί με τα πλήρη στοιχεία
του φορέα που πραγματοποίησε την πιστοποίηση).

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου
2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
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υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά
εμφανίζονται στο taxisnet).
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γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

και

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού και τις
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες λειτουργίας.

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Β.4. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ISO 9001:2015,
όσον αφορά την εταιρεία κατασκευής των ελαστικών και ISO 14001:2015, όσον αφορά το εργοστάσιο
κατασκευής τους, καθώς και συμπληρωμένο έντυπο συμμόρφωσης προς την προδιαγραφή των Ενόπλων
Δυνάμεων όπως Προσθήκη «3»  του Παραρτήματος ΙΙΙ.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι ανά είδος υλικού η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης,
ανά είδος της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα (1) σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:

1. Η λέξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
2. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής: Πεδίο Βολής Κρήτης
3. Ο τίτλος της σύμβασης: «Προμήθεια- τοποθέτηση ελαστικών σε οχήματα ΠΒΚ»
4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) 28 ΜαΪ 21

ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00
5. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα: (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ,

ηλεκτρονική διεύθυνση)

Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) σφραγισμένους
υποφακέλους:

1. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς» που περιέχει: τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη,
την Τεχνική Περιγραφή και τις σχετικές με αυτή διατάξεις και νόμους.

2. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς» που περιέχει την οικονομική προσφορά, συνταγμένη
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, την Τεχνική Περιγραφή και τις σχετικές με
αυτή διατάξεις και νόμους.

Οι δύο (2) σφραγισμένοι υποφάκελοι, εκτός από τον τίτλο τους, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου (προσφορά, επωνυμία, τίτλος της σύμβασης κλπ).

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στη Δνση Προμηθειών
και Συμβάσεων προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την
πρόσκληση για την αποσφράγιση (άρθρο 96 παρ.3 του ν. 4412/2016).

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν
αντιστοίχως (άρθρο 96 παρ.5 του ν. 4412/2016).

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών (άρθρο 96 παρ.6 του ν. 4412/2016).
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Ο προσφέρων, με την υποβολή της προσφοράς του, θεωρείται αυτομάτως ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και ότι έχει
λάβει γνώση των συνθηκών και απαιτήσεων και έχει σχηματίσει πλήρη εικόνα για το είδος της
προμήθειας.

Προσφορές που παρουσιάζουν ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες, πρόδηλα τυπικά σφάλματα κλπ. δεν
απορρίπτονται, εάν κατά την κρίση της επιτροπής, κρίνονται ως επουσιώδεις (άρθρο 102 παρ. 1 έως 4 του
ν. 4412/2016).

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου
doc, στην ιστοσελίδα του ΠΒΚ, www.namfi.gr και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης
(Παράρτημα ΙΙ),

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, αρμοδίως υπογεγραμμένη, όπως
περιγράφεται στο Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση
το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα..

Την τεχνική προσφορά πρέπει να συνοδεύουν τα δικαιολoγητικά της παραγράφου 8 της Τεχνικής
Περιγραφής (Προσθήκη «1» του Παραρτήματος ΙΙΙ).

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως
ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3.1 της Διακήρυξης όπως παρακάτω:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟ/ΤΕ
ΜΑΧΙΟ

ΕΠΙΣΩΤΡ
ΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥ

ΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ
ΕΛΑΣΤΙΚΟ

Υ

1 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΒΚ 9,27
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ: 205/60/R16 ΤΕΜ 8

2 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΒΚ 109
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ: 295/80/R22.5 ΤΕΜ 6

3 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΒΚ 128
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ: 195/75/R16 ΤΕΜ 6
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4
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΒΚ
270,271,309 ΤΥΠΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ:205/65/R16

ΤΕΜ 12

5 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΒΚ 59
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ:10R/22.5 ΤΕΜ 6

6 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΒΚ 62
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ: 13R/22.5 ΤΕΜ 10

7

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΒΚ 69,74
PLATFORM TRUCK,76 PLATFORM
TRUCK
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ: 315/70/R22.5

ΤΕΜ 18

8 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΒΚ 72
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ: 1200/R20 ΤΕΜ 10

9 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΒΚ 74,76
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ: 385/65/R22.5 ΤΕΜ 12

10 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΒΚ 231
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ: 9R22.5 ΤΕΜ 6

11
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ “TALOS”
TRAILER
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ: 185R14C

ΤΕΜ 6

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Χρόνος παράδοσης……………

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς……………………..

ΕΓΓΥΗΣΗ …………………………………………….

(Τόπος), ………………………………………………….

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η τιμή της προμήθειας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., για την παροχή των υλικών που προβλέπονται στα έγγραφα της
σύμβασης.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.
4412/2016 και

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης της Προσθήκης «4» του Παραρτήματος ΙΙΙ (για
προσφορές που αφορούν στο σύνολο της προμήθειας) ή της προϋπολογισθείσας τιμής ανά τύπο
ελαστικού της υπόψη Προσθήκης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια,
παρουσία των συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως
ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Πρώτα αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. Στη συνέχεια ο φάκελος των «δικαιολογητικών
συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς», μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο.
Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
του οργάνου.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται
και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται και φυλάσσεται,
προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή.
Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που
θα ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή.

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια, οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Σημειώνεται ότι, η αποσφράγιση του φακέλου «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά» και του
φακέλου «οικονομική προσφορά» μπορεί να γίνει σε μια δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της
επιτροπής (άρθρο 117 παρ. 4 του ν. 4412/2016).

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή των οικονομικών φορέων, την
κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής
Αξιολόγησης και Διενέργειας Διαγωνισμών και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισότιμες προσφορές.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής.

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου -
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4 αυτής.

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει
εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, αίτημα προς την Επιτροπή Αξιολόγησης για την παράταση
προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι
έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις
αρμόδιες αρχές.

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και δεν έχουν αποκλειστεί
οριστικά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 της
παρούσας,

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της
Επιτροπής και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:

α) παρέλθει άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης της ένστασης της παραγράφου 3.4. της
παρούσας και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της
προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σχετικά,

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει, έπειτα
από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν
έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/2016
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και μόνο στην περίπτωση άσκησης ένστασης κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση
ελέγχεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Ενστάσεις
Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσης διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Για ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, κατά τις διαδικασίες του άρθρου 127,η οποία
αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της παρούσας
παραγράφου (3.4), ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου  Χανίων, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄8).

Η άσκηση της ένστασης της υπόψη παραγράφου (3.4) αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων
βοηθημάτων της παρούσας διακήρυξης. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δε χωρεί καμία άλλη
τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή μονιμότητας.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης.

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
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4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με
απόφαση της Α.Α.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ μετά την έκδοση τιμολογίου-ΔΑ και την
οριστική παραλαβή των υλικών που έχουν ζητηθεί από την Υπηρεσία, αφού προσκομίσει τα
παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Τιμολόγιο προμήθειας υλικών (Στο τιμολόγιο θα πρέπει να αναγράφεται πλήρη περιγραφή
του ελαστικού).

β. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής των υλικών (Εκδίδεται από
το ΠΒΚ).

γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής
Κυβέρνησης).

δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ (για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων
από το Δημόσιο).

ε. Νόμιμο παραστατικό στο οποίο να αναγράφονται η επωνυμία του Προμηθευτή και το IBAN
στο οποίο θα γίνει η κατάθεση του χρηματικού ποσού του συμβατικού κόστους.

στ. Γραμμάτιο χρέωσης από τη Γενική Διαχείριση του ΠΒΚ (Εκδίδεται από το ΠΒΚ).

ζ. VOUCHER (Εκδίδεται από το ΠΒΚ).

η. Εγγύηση (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6.6 της παρούσας Διακήρυξης)

Τα τιμολόγια απαλλάσσονται από ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π. 4056/3029/17-6-87
Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών/Υπηρεσία ΦΠΑ και  επιβαρύνονται μόνο με Φ.Ε. 4% για την
προμήθεια υλικών.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 , 6.2 και 6.3 της παρούσας.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
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. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
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παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.

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 ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της
ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τα ελαστικά στα οχήματα σταδιακά εντός 30 ημερών.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των αγαθών γίνεται από επιτροπή που ορίζεται από το ΠΒΚ, σύμφωνα με την παρ. 11
εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και
το Παράρτημα VI της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους υπογράφει στα τιμολόγια για την ορθή
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών.

Αγαθά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους εντός δέκα (10) ημερών μετά την παράδοση στο ΠΒΚ.

Αν η παραλαβή των αγαθών και η υπογραφή των τιμολογίων δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική
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απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που
παραλαμβάνει τα αγαθά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή
πραγματοποιείται εγγραφής τους στα βιβλία της Διαχείρισης Υλικού του ΠΒΚ, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού
ελέγχου στο εξωτερικό

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με
απόφαση του Δκτή του ΠΒΚ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Απαιτείται να δηλωθεί γραπτώς (με την υποβολή των δικαιολογητικών για την πληρωμή) το χρονικό
διάστημα ή τα διανυθέντα χλμ της εγγύησης η οποία θα περιλαμβάνει τη σωστή λειτουργιά τους η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ετών ή των 40.000 χλμ. κατά τη διάρκεια της
εγγύησης. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας,
για την αντικατάσταση των ελαστικών, για κάθε βλάβη ή φθορά μη προερχόμενη από κακή χρήση ή
λάθος χειρισμού του προσωπικού.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την
αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
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σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής
Δεν επιτρέπεται αναπροσαρμογή της τιμής.

6.8 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου
6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

Υπτγος Αθανάσιος Σαρδέλλης
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση αφορά στην προμήθεια- τοποθέτηση ελαστικών για ανάγκες του ΠΒΚ.

Η περιγραφή και προδιαγραφές των υλικών παρουσιάζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.

Ο Ανάδοχος οφείλει:

α. Να συμμορφωθεί ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών,  σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές.

β. Εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχτεί είτε ελαττωματικό, θα
αντικατασταθεί άμεσα με νέο αρίστης ποιότητας, χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του ΠΒΚ.

γ. Να παρέχει εγγυήσεις και πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Να αναλάβει την τοποθέτηση των ελαστικών, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του ΠΒΚ.

2. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διασφαλίσει στα πλαίσια της σύμβασης την παράδοση των υλικών
της Τεχνικής Περιγραφής στο ΠΒΚ εντός των χρονικών περιθωρίων που ορίζει η σύμβαση.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Διάρκεια Σύμβασης-Χρόνος παράδοσης
Τα ελαστικά θα τοποθετηθούν τμηματικά σε διάστημα 30 ημερών.

Τόπος υλοποίησης/ προμήθειας των υλικών: Η τοποθέτηση των ελαστικών θα γίνει εντός της πόλης των
Χανίων.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό
των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι ευρώ (44.020,00€).

Τχης(Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΑΖΙΝΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΤΚ 73100]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΥΠΛΓΟΣ (ΥΠ) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΤΟΥΜΠΑΡΑΤΖΗ
- Τηλέφωνο: 2821026781
- Ηλ. ταχυδρομείο: cpb@namfi.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http://www.namfi.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΤΟΠΟΘΕΤΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΒΚ CPV: 34351100-3
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]



Σελίδα 35

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii

Στήριξη: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ],
σημείο-(-α): [   ],
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού

[] Ναι [] Όχι
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(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxxi:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix,
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που

[] Ναι [] Όχι



Σελίδα 44

απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα Απάντηση
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxxxiv το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

2) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

3) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxxxv, αναφέρετε για το
καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχιxxxvi

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xxxvii
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxviii, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxxix.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

iΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.

Τχης(Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48.

xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

xxxv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xxxvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxxvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Τεχνική Περιγραφή
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΒΚ

1. Οι παρόντες ειδικοί όροι επενεργούν συμπληρωματικά των Γενικών Όρων για την
υποβολή προσφορών για την προμήθεια ελαστικών-επισώτρων οχημάτων του ΠΒΚ όπως παρακάτω:

α. VW PASSAT (ΠΒΚ 27) και (ΠΒΚ 9)

β. TREΥLER (Τ/Σ ‘’TALOS’’)

γ. VW Transporter (ΠΒΚ 270,271,309)

δ. Mercedes Tourismo (ΠΒΚ 109)

ε. Mercedes Sprinter (ΠΒΚ 128)

στ. STEYR 13S21 (ΠΒΚ 59)

ζ. STEYR 32S29 (ΠΒΚ 62)

η. STEYR 1491 (ΠΒΚ 72)

θ. Mercedes 1114 5T (ΠΒΚ 231)

ι. Mercedes actros (ΠΒΚ 74, 76)

ια. Platforms (74, 76)

2. Αντικείμενο συμφωνητικού: Ελαστικά - επίσωτρα για οχήματα της Μονάδος, ως Προσθήκη
«2» με  τοποθέτηση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές – ειδικούς όρους των Προσθηκών  «1» και
«2».

3. Τεχνική περιγραφή: Ως Προσθήκες «1» και «2» και «3».

4. Διάρκεια εγγυήσεως: Τουλάχιστον δύο (2) έτη ή 40.000 χλμ. (όποιο από τα δύο έρθει
πρώτο).

5. Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Ως εκ τούτου, δύναται να
κατατεθεί προσφορά για μέρος των ειδών, αλλά στο σύνολο των απαιτούμενων ποσοτήτων ανά είδος.

6. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 44.020,00€.

7. Η προσφερόμενη τιμή θα δίδεται σε ευρώ (€), εκφραζόμενη σε  ακέραιο αριθμό ή
δεκαδικό αριθμό με έως δύο δεκαδικά ψηφία και δε θα περιλαμβάνει ΦΠΑ. Στην προσφερόμενη τιμή θα
περιλαμβάνονται έξοδα τοποθέτησης των ελαστικών επισώτρων καθώς και τα όποια οφέλη του Παρόχου.
Το ΠΒΚ πέραν των καθοριζομένων στην προσφορά ποσών του Παρόχου, δε θα καταβάλει κανένα άλλο
ποσό και για κανένα λόγο. Η παραλαβή θα εκτελεστεί με Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής



Σελίδα 55

Παραλαβής μεταξύ Επιτροπής του ΠΒΚ και του Παρόχου.

Τχης(Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1» ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
«2» ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
«3» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
«4» ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΙΙ» ΤΗΣ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Φ.600.1/111/92325/Σ.743 Δ’ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ. (Δ3)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Τηλ 2821026781
Χανιά, 10 Μαϊ 21

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1 Η παρούσα Προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την προμήθεια
ελαστικών επισώτρων οχημάτων-μηχανημάτων.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1 Τα κατωτέρω Έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ισχύουν
και εφαρμόζονται στην τελευταία τους έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεών τους:

2.1.1 The European Tyre and Rim Technical Organization (ETRTO) Standard Manual.

2.1.2 ASTM D412-16 «Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic
Elastomers – Tension».

2.1.3 ASTM D1149-16 «Standard Test Methods for Rubber Deterioration – Cracking in an
Ozone Controlled Environment».

2.1.4 Οδηγία 92/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31 Μαρτίου 1992 (92/23/EEC of 31 March
1992) σχετικά με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και με την
εγκατάστασή του σ’ αυτά. Η ανωτέρω οδηγία ισχύει όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 και την οδηγία 2005/11/ΕΚ της
Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 2005.

2.1.5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με
την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους. Ο ανωτέρω Κανονισμός ισχύει με την
τροποποίηση (ΕΕ) αριθμ. 228/2011 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2011 και την τροποποίηση (ΕΕ) αριθμ.
1235/2011 της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2011.

2.1.6 Κανονισμός αριθμ. 106 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων
Εθνών (ΟΕΕ/ΗΕ) – Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση ελαστικών επισώτρων για γεωργικά οχήματα
και τα ρυμουλκούμενά τους.

2.1.7 Κανονισμός αριθμ. 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την
Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) – Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση ελαστικών όσον αφορά τις εκπομπές ήχου
κύλισης ελαστικών και την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα.

2.1.8 Κανονισμός αριθμ. 30 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την
Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) – Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση ελαστικών με αέρα για τα μηχανοκίνητα
οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους.
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2.1.9 Κανονισμός αριθμ. 54 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την
Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) – Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση πνευματικών ελαστικών επισώτρων για τα
επαγγελματικά οχήματα και τα ρυμουλκούμενα τους.

2.2 Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με τα μνημονευόμενα πρότυπα ή τις
τροποποιήσεις τους, υπερισχύουν, κατά σειρά, πρώτα οι ειδικοί όροι του εκάστοτε διαγωνισμού και
ακολούθως η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ότι τα δύο αυτά δεν έρχονται σε
αντίθεση με την ισχύουσα Νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας.

3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

3.1 Για την ταξινόμηση των ελαστικών επισώτρων έχουν, ενδεικτικά και μη περιοριστικά,
καθοριστεί και χρησιμοποιούνται οι παρακάτω δείκτες:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
1 Δείκτης Κατασκευαστή ελαστικού.
2 Δείκτης Μοντέλου ελαστικού.
3 Δείκτες Διαστάσεων και Δομής ελαστικού

4 Δείκτης Κατηγορίας Ταχύτητας και Δείκτης Ικανότητας
Φόρτισης

5 Δείκτης Έγκρισης Κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

6 Δείκτης Έγκρισης Κυκλοφορίας η οποία αφορά τα επίπεδα
θορύβου κύλισης.

7 Δείκτης Ανάκλησης (ισχύει μόνο για τη Βόρεια Αμερική)
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8 Δείκτης Ημερομηνίας Κατασκευής

9 Δείκτες Ενιαίου Συστήματος Βαθμονόμησης της Ποιότητας των
Ελαστικών Επισώτρων των ΗΠΑ.

10 Δείκτης Μέγιστου Επιτρεπόμενου Φορτίου (ΗΠΑ).
11 Δείκτης Μέγιστής Επιτρεπόμενης Πίεσης Ελαστικού (ΗΠΑ).
12 Δείκτης για τη Χρησιμοποίηση ή μη Αεροθαλάμου.

13 Προειδοποιήσεις για Κινδύνους που εγκυμονούν οι εργασίες με
ελαστικά.

14 Δείκτης Φοράς Περιστροφής.
15 Δείκτης Φοράς Τοποθέτησης στη Ζάντα.
16 Δείκτης Δομής Ελαστικού (Ενισχυμένη ή όχι Κατασκευή)
17 Δείκτες Φθοράς Πέλματος.

Σχέδιο 1: Σχηματική απεικόνιση και περιγραφή των δεικτών στις πλευρές των ελαστικών
επισώτρων.

3.1.1 Δείκτης Κατηγορίας Πέλματος. Ο συγκεκριμένος δείκτης δεν περιλαμβάνεται
υποχρεωτικά στους αποτυπωμένους δείκτες στις πλευρές του ελαστικού. Με βάση αυτόν τα ελαστικά
διακρίνονται στους παρακάτω τύπους:

3.1.1.1 Τύπος “Ομαλου Δρομου” (“High-Way”).

3.1.1.2 Τύπος “Ανωμαλου Δρομου” (“Cross Country”).

3.1.1.3 Τύπος “Γενικης Χρήσης” (“All Type”). Ο τύπος αυτός είναι κατάλληλος για
χρήση τόσο σε ομαλό όσο και σε ανώμαλο δρόμο.

3.1.1.4 Τύπος "ΛΑΣΠΗΣ - ΧΙΟΝΙΟΥ" (“MUD and SNOW” – ‘’M+S’’ ή ’M.S’’ ή
’M&S’’).

3.1.1.5 Τύπος "ΧΙΟΝΙΟΥ" (“SNOW” – “S’’).

3.1.2 Δείκτης Άξονα Τοποθέτησης. Ο δείκτης αυτός αποτυπώνεται συνήθως στις
πλευρές ελαστικών των μεγάλων οχημάτων. Με βάση τον δείκτη αυτόν τα ελαστικά ταξινομούνται ως
εξής:

3.1.2.1 Ελαστικά για κατευθυντήριους άξονες (“steering”).

3.1.2.2 Ελαστικά για κινητήριους άξονες (“drive”).

3.1.2.3 Ελαστικά για συρόμενους άξονες (“trailer”).

3.1.3 Δείκτης Τύπου Οχήματος, όπου γίνεται ταξινόμηση των επισώτρων ανάλογα με
τον τύπο του οχήματος για τα οποία είναι κατασκευασμένα, ως εξής:

3.1.3.1 Ελαστικά για επιβατικά οχήματα.

3.1.3.2 Ελαστικά για ελαφρά φορτηγά (van)-ημιφορτηγά.

3.1.3.3 Ελαστικά για λεωφορεία.

3.1.3.4 Ελαστικά για φορτηγά.
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3.1.3.5 Ελαστικά για χωματουργικά.

3.1.3.6 Ελαστικά για οχήματα αγροτικής χρήσης (γεωργικοί ελκυστήρες κλπ).
3.1.3.7 Ελαστικά για βιομηχανικά ή ειδικού τύπου οχήματα.

3.1.4 Δείκτης για Χρησιμοποίηση ή μη Αεροθαλάμου. (Ενδείκτης με αριθμό 12 στο
Σχέδιο 1). Με βάση τον δείκτη αυτόν διακρίνονται δύο κατηγορίες ελαστικών:

3.1.4.1 Τύπος “TUBE TYPE“ (ΤΤ), ελαστικά επίσωτρα που έχουν σχεδιαστεί για
χρήση με αεροθάλαμο.

3.1.4.2 Τύπος “TUBELESS” (ΤL), ελαστικά επίσωτρα που έχουν σχεδιαστεί για
χρήση χωρίς αεροθάλαμο.

3.1.5 Δείκτης Δομής ελαστικού επισώτρου (Ενδείκτης με αριθμό 3 στο Σχέδιο 1).

3.1.5.1 Ως «δομή» του ελαστικού επισώτρου νοείται ο τρόπος με τον οποίο
τοποθετούνται οι επάλληλες στρώσεις των ενισχυτικών λινών (τα οποία κατασκευάζονται από Nylon ή
άλλη συνθετική ίνα ή από πλέγμα μεταλλικών συρμάτων) του σκελετού του. Διακρίνονται έτσι οι
παρακάτω τύπου ελαστικών:

3.1.5.1.1 "Συμβατικά" (DIAGONAL ή BIAS) ελαστικά. Είναι ελαστικά
όπου οι επάλληλες στρώσεις των λινών εκτείνονται μέχρι την «πτέρνα» του επισώτρου (το μέρος του
ελαστικού που προσαρμόζεται στο σώτρο και συγκρατεί το ελαστικό επ’ αυτού). Οι στρώσεις αυτές
διατάσσονται χιαστί υπό γωνία μικρότερη των 90ο ως προς τον διαμήκη άξονα του πέλματος. Τα ελαστικά
αυτού του τύπου είναι γενικά σκληρά και άκαμπτα και παρουσιάζουν πολύ καλή πλευρική αντίσταση
φορτίου (δεν παραμορφώνονται πολύ στις στροφές). Η σήμανση της κατηγορίας αυτής γίνεται μπροστά
από τη σήμανση της διαμέτρου του σώτρου για το οποίο είναι κατασκευασμένο το ελαστικό. Για την
συγκεκριμένη κατηγορία δε είτε δεν υπάρχει καμία ένδειξη, είτε αποτυπώνεται το σύμβολο «D».

3.1.5.1.2 “Ακτινικά“ (RADIAL) ελαστικά. Είναι ελαστικά όπου οι
επάλληλες στρώσεις των λινών εκτείνονται και πάλι μέχρι την «πτέρνα», τοποθετούνται ωστόσο υπό
γωνία περίπου 90ο σε σχέση με τον άξονα του πέλματος. Στη διαμόρφωση αυτή περαιτέρω
σταθεροποίηση του επισώτρου, ώστε να δύναται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σχεδιασμού,
επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ενισχυτικών περιμετρικών «ζωνών» (belts) από λινά στην περιοχή του
πέλματος. Τα ελαστικά αυτού του τύπου παρουσιάζουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με την
απορρόφηση κραδασμών, το κράτημα και την διάρκεια ζωής του ελαστικού επισώτρου. Ως σήμανση
φέρουν την ένδειξη «R» μπροστά από τη σήμανση της προβλεπόμενης διαμέτρου του σώτρου για το
οποίο είναι κατασκευασμένο το ελαστικό

3.1.6 Δείκτες Διαστάσεων και Δομής ελαστικού επισώτρου. (Ενδείκτης με αριθμό 3 στο
Σχέδιο 1).

3.1.6.1 Πρόκειται για δείκτες οι οποίοι απεικονίζουν τις βασικές
κατασκευαστικές διαστάσεις ενός ελαστικού επισώτρου. Από αυτούς με τη χρήση πινάκων αντιστοιχίας
προκύπτουν το πλάτος και η διάμετρος του σώτρου για το οποίο είναι κατασκευασμένο το ελαστικό, η
συνολική διάμετρος του ελαστικού και το πλάτος της διατομής του εκφρασμένες σε χιλιοστά. Οι πίνακες
αντιστοιχίας του εν λόγω δείκτη με τις ανωτέρω κατασκευαστικές διαστάσεις του ελαστικού καθορίζονται
στα έγγραφα των παραγράφων 2.1.1, 2.1.4 και 2.1.8. (πίνακες και τύποι υπολογισμού).

3.1.7 Δείκτης Κατηγορίας Ταχύτητας (Speed Symbol – “S.S.”) (Ενδείκτης με αριθμό 4 στο
Σχέδιο 1).
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3.1.7.1 Ο συγκεκριμένος δείκτης για τα ελαστικά των επιβατηγών οχημάτων
απεικονίζει τη μέγιστη ταχύτητα στην οποία τα ελαστικά έχουν πιστοποιηθεί ότι λειτουργούν σωστά. Για
τα ελαστικά των εμπορικών οχημάτων το συγκεκριμένο σύμβολο εκφράζει την ταχύτητα με την οποία το
ελαστικό δύναται να φέρει το βάρος που αντιστοιχεί στο δείκτη ικανότητας φόρτισης. Τα σύμβολα και οι
κατηγορίες ταχύτητας περιλαμβάνονται στα έγγραφα των παραγράφων 2.1.1, 2.1.4 και 2.1.8.

3.1.8 Δείκτης Ικανότητας Φόρτισης (LOAD INDEX – “L.I.”) (Ενδείκτης με αριθμό 4 στο
Σχέδιο 1)

3.1.8.1 Πρόκειται για έναν αριθμητικό δείκτη ο οποίος αντιστοιχεί στην τιμή του
μέγιστου φορτίου που μπορεί να φέρει το ελαστικό. Εφόσον ο δείκτης ακολουθείται από τον δείκτη
κατηγορίας ταχύτητας τότε αναφέρεται στο μέγιστο φορτίο που έχει πιστοποιηθεί να φέρει το ελαστικό
στη συγκεκριμένη μέγιστη ταχύτητα, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή. Τα ελαστικά επίσωτρα των επιβατικών οχημάτων φέρουν μόνο ένα δείκτη ικανότητας
φόρτισης. Τα ελαστικά επίσωτρα των επαγγελματικών οχημάτων μπορούν να φέρουν δύο δείκτες
φόρτισης, εκ των οποίων ο πρώτος αναφέρεται σε απλή διάταξη (ένα ελαστικό ανά θέση), ενώ ο
δεύτερος, όταν υπάρχει, αφορά τη διπλή διάταξη (δύο ελαστικά ανά θέση). Στην περίπτωση ύπαρξης δύο
δεικτών, αυτοί χωρίζονται με μία διαγώνιο “/”. Κατάλογος των δεικτών αυτών με τα αντίστοιχα φορτία
τους περιλαμβάνονται στα έγγραφα των παραγράφων 2.1.1, 2.1.4 και 2.1.8.

3.1.9 Δείκτης Φθοράς Πέλματος (Ενδείκτες με αριθμό 17 στο Σχέδιο 1).

3.1.9.1 Οι δείκτες φθοράς πέλματος είναι μικρές προεξοχές εντός των
αυλακώσεων του πέλματος ενός ελαστικού, οι οποίες αποτελούν οπτική ένδειξη της φθοράς του. Με τους
δείκτες αυτούς ο χρήστης μπορεί εύκολα να διαπιστώσει πότε το πάχος του πέλματος του ελαστικού έχει
μειωθεί στα 1,6 χιλιοστά περίπου, οπότε και απαιτείται η αντικατάστασή του. Η ύπαρξη των δεικτών
αυτών είναι υποχρεωτική για τα ελαστικά επίσωτρα των επιβατηγών οχημάτων, όπως καθορίζεται στην
οδηγία των § 2.1.4 και 2.1.8.

3.1.10 Δείκτης Εξοικονόμησης καυσίμου

3.1.10.1 Η χρήση του συγκεκριμένου δείκτη καθιερώθηκε από τον κανονισμό της
παραγράφου 2.1.6. Σε σχέση με τους υπόλοιπους δείκτες, ο εν λόγω δείκτης δεν αναγράφεται εγχάρακτα
στα πλαϊνά του ελαστικού, αλλά τοποθετείται πάνω σε προσωρινό έγχρωμο αυτοκόλλητο στο πέλμα των
καινούριων ελαστικών. Στο ίδιο αυτοκόλλητο απεικονίζονται επίσης ο δείκτης του εξωτερικού θορύβου
κύλισης και ο δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα.

3.1.10.2 Η καθιέρωση ενός δείκτη που σχετίζεται με την κατανάλωση καυσίμου
κρίθηκε αναγκαία καθώς αυτά, κυρίως λόγω της αντίστασης κύλισης που παρουσιάζουν, ευθύνονται για
το 20 με 30 τοις εκατό της κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων. Οι τιμές που δύναται να πάρει ο
συγκεκριμένος δείκτης είναι αλφαριθμητικές σε κλίμακα από «A έως G» (Α είναι η βέλτιστη τιμή του
δείκτη) και εξαρτώνται άμεσα από την τιμή του συντελεστή αντίστασης κύλισης (Rolling Resistance
Coefficient – RRC) κάθε ελαστικού, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα Ι του κανονισμού της
παραγράφου 2.1.5.

3.1.11 Δείκτης Πρόσφυσης σε Υγρό Οδόστρωμα.

3.1.11.1 Πρόκειται για έναν δείκτη η χρήση του οποίου καθιερώθηκε και πάλι με
τον κανονισμό της παραγράφου 2.1.5. Τοποθετείται στο ίδιο έγχρωμο αυτοκόλλητο που απεικονίζεται ο
δείκτης κατανάλωσης καυσίμου και ο δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης. Σκοπός του είναι να
ενθαρρύνει τους τελικούς χρήστες να αγοράζουν ελαστικά επίσωτρα με υψηλές επιδόσεις πρόσφυσης σε
υγρό οδόστρωμα, δίδοντας έτσι κίνητρα στους κατασκευαστές ελαστικών να βελτιστοποιούν τις
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παραμέτρους των ελαστικών πέρα από τα ελάχιστα όρια προδιαγραφών ασφαλείας που έχουν
καθορισθεί.

3.1.11.2 Οι τιμές που παίρνει ο δείκτης είναι αλφαριθμητικές σε κλίμακα από «A
έως G» (Α είναι η βέλτιστη τιμή), και προσδιορίζονται βάσει του αριθμητικού δείκτη πρόσφυσης σε υγρό
οδόστρωμα (G) όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού της παραγράφου 2.1.5.

3.1.12 Δείκτης Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης.

3.1.12.1 Αποτελεί τον τρίτο και τελευταίο δείκτη που τοποθετείται στο προσωρινό
αυτοκόλλητο στο πέλμα των νέων ελαστικών. Καθιερώθηκε και αυτός από τον κανονισμό της
παραγράφου 2.1.5 με σκοπό να ενθαρρύνει τους τελικούς χρήστες να προτιμούν ελαστικά επίσωτρα με
χαμηλό εξωτερικό θόρυβο κύλισης, ασκώντας και πάλι έμμεση πίεση στους κατασκευαστές να
βελτιστοποιούν τις προδιαγραφές των ελαστικών τους πέρα από τα όρια των ελάχιστων απαιτήσεων.

3.1.12.2 Η απεικόνιση του δείκτη πάνω στο αυτοκόλλητο γίνεται αποκλειστικά
γραφιστικά σε κλίμακα ενός (αθόρυβο) έως τριών (θορυβώδες) μαύρων «ηχητικών κυμάτων» τα οποία
σχεδιάζονται δίπλα από ένα ελαστικό πάνω στο οποίο έχει ενσωματωθεί το περίγραμμα ενός ηχείου. Τα
όρια της κλίμακας καθορίζονται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού της παραγράφου 2.1.5.

3.1.13 Δείκτης Κλάσης Υλικού – Κώδικας CPV (Common Procurement Vocabulary)

3.1.13.1 Τα ελαστικά επίσωτρα κατηγοριοποιούνται κατά NATO ACodP-2/3 στην
κλάση 2610 "Tires and Tubes, Pneumatic, Except Aircraft". Έχουν δε κωδικό CPV σύμφωνα με το
Παράρτημα «Ι» του Κανονισμού 2195/2002 ως εξής:

3.1.13.1.1 34351100-3 "Ελαστικά Αυτοκινήτων".

3.1.13.1.2 34350000-5 “Ελαστικά Ελαφράς και Βαρέας Χρήσης”.

3.1.13.1.3 34351000-2 “Ελαστικά Ελαφράς Χρήσης”.

3.1.13.1.4 34352000-9 “Ελαστικά Βαρέας Χρήσης”.

3.1.13.1.5 34352100-0 “Ελαστικά Φορτηγών Αυτοκινήτων”.

3.1.13.1.6 34352200-1 “Ελαστικά Λεωφορείων”.

3.1.13.1.7 34352300-2 “Ελαστικά Γεωργικών Οχημάτων”.

4. Ενιαίο Σύστημα Βαθμονόμησης της Ποιότητας των Ελαστικών Επισώτρων των ΗΠΑ.

4.1 Για την αξιολόγηση της απόδοσης των ελαστικών επισώτρων των επιβατηγών οχημάτων το
Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ έχει καθιερώσει ένα σύστημα βαθμονόμησης υπό την ονομασία «Ενιαίο
Σύστημα Βαθμονόμησης της Ποιότητας των Ελαστικών» (Uniform Tire Quality Grade – UTCG). Η
βαθμονόμηση με τη χρήση του συστήματος αυτού είναι υποχρεωτική για όλα τα ελαστικά των επιβατηγών
οχημάτων που πωλούνται στις ΗΠΑ και είναι κατασκευασμένα για χρήση σε κανονικές καιρικές συνθήκες.
Τα αποτελέσματα της βαθμονόμησης τυπώνονται εγχάρακτα στα πλαϊνά τοιχώματα του ελαστικού. Η
χρήση του συστήματος δεν είναι αναγκαία για χειμερινά ελαστικά, για ελαστικά χιονιού και για ελαστικά
με βαθύ πέλμα.

4.2 Το σύστημα για να βαθμονομήσει τα ελαστικά χρησιμοποιεί τρείς δείκτες: Το Δείκτη Φθοράς
Πέλματος (Treadwear Rate Index), το Δείκτη Έλξεως (Traction Performance Index) και το Δείκτη
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Θερμοκρασίας (Temperature Resistance Index). Η πραγματοποίηση των ελέγχων γίνεται με ευθύνη του
κατασκευαστή του κάθε ελαστικού, σε χώρους και με διαδικασία που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Μεταφορών των ΗΠΑ. Οι τιμές που προκύπτουν αφορούν τη σχετική (relative) συμπεριφορά του
ελαστικού σε σχέση με την συμπεριφορά ενός ελαστικού που έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο
Μεταφορών των ΗΠΑ ως «πρότυπο ελαστικό» ή «ελαστικό αναφοράς». Αναλυτικά οι τρείς δείκτες
αναλύονται ως εξής:

4.2.1 Δείκτης Ρυθμού Φθοράς Πέλματος Ελαστικού (Treadwear Index) (Ενδείκτης με
αριθμό 9 στο Σχέδιο 1).

4.2.1.1 Πρόκειται για έναν δείκτη που απεικονίζει το ρυθμό φθοράς τού
ελαστικού κατά τη χρήση του. Οι τιμές που μπορεί να πάρει κυμαίνονται από 60 έως 620, σε βήματα των
20. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μικρότερος είναι ο βαθμός φθοράς του ελαστικού και
επομένως αυτό δύναται να διανύσει περισσότερα χιλιόμετρα προτού αχρηστευτεί. Έτσι, ένα ελαστικό με
δείκτη φθοράς 200 θεωρητικά αναμένεται να διανύσει διπλάσια χιλιόμετρα από ένα ελαστικό με δείκτη
φθοράς 100.

4.2.1.2 Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ωστόσο ότι όσο υψηλότερη τιμή παίρνει ο
δείκτης φθοράς, τόσο πιο σκληρό είναι το μίγμα κατασκευής του ελαστικού, με ότι αυτό συνεπάγεται για
τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, όπως είναι ο βαθμός πρόσφυσής του, ο βαθμός απορρόφησης
ανωμαλιών κλπ. Επίσης λόγω του ότι η διαδικασία ελέγχου πραγματοποιείται από τους ίδιους τους
κατασκευαστές των ελαστικών, έχει παρατηρηθεί ότι οι διάφορες εταιρίες τείνουν να χρησιμοποιούν
ελαφρά διαφορετικές μεθοδολογίες υπολογισμού της τελικής τιμής του συγκεκριμένου δείκτη. Έτσι ενώ η
σύγκριση της τιμής του μεταξύ ελαστικών της ίδιας εταιρίας δίνει αναλογικά ασφαλή αποτελέσματα, η
τιμή του σε ελαστικά διαφορετικών εταιριών αποτελεί μόνο μια ένδειξη του πιο ελαστικό θα φθαρεί
γρηγορότερα ή αργότερα, χωρίς συνήθως να υπάρχει αναλογία στις αριθμητικές τιμές.

4.2.2 Δείκτης Έλξης (Traction Index) (Ενδείκτης με αριθμό 9 στο Σχέδιο 1).

4.2.2.1 Ο δείκτης έλξης απεικονίζει την ικανότητα ενός ελαστικού να
επιβραδύνει και να σταματά σε δύο διαφορετικούς τύπους βρεγμένων οδοστρωμάτων, ένα ασφάλτινο και
ένα από μπετόν. Λαμβάνει τις τιμές «ΑΑ», «Α», «Β» και «C». Ένας υψηλός δείκτης έλξης υποδηλώνει ότι
ένα όχημα θα σταματήσει σε βρεγμένο οδόστρωμα σε μικρότερη απόσταση από ότι ένα άλλο όχημα που
φέρει ελαστικά με μικρότερο δείκτη έλξης. Έτσι ο δείκτης έλξης «ΑΑ» σημαίνει ότι το ελαστικό
συμπεριφέρθηκε άψογα και στις δύο επιφάνειες, ο δείκτης «Α» ότι το ελαστικό συμπεριφέρθηκε
ικανοποιητικά και στις δύο επιφάνειες, ο δείκτης «Β» ότι το ελαστικό συμπεριφέρθηκε ικανοποιητικά στη
μία επιφάνεια και τέλος ο δείκτης «C» ότι το ελαστικό συμπεριφέρθηκε με χαμηλή απόδοση και στις δύο
επιφάνειες.

4.2.2.2 Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο δείκτης έλξης δεν αποτελεί σε καμία
περίπτωση ένδειξη και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει άλλα χαρακτηριστικά του
ελαστικού όπως π.χ. τη δυνατότητα επιτάχυνσής του, τη δυνατότητα κρατήματος σε στροφή με ταχύτητα,
την υδρολίσθηση ή τη μέγιστη ελκτικότητα που αυτό παρουσιάζει.

4.2.3 Δείκτης Θερμοκρασίας (Temperature Index) (Ενδείκτης με αριθμό 9 στο Σχέδιο 1).

4.2.3.1 Ο συγκεκριμένος δείκτης βαθμονομεί την ικανότητα του ελαστικού
αφενός μεν να μην αναπτύσσει υψηλή θερμοκρασία, αφετέρου να απάγει αποτελεσματικά στο
περιβάλλον τη θερμότητα που συσσωρεύεται στο σώμα του κατά τη χρήση.

4.2.3.2 Η θερμοκρασία η οποία αναπτύσσεται αναπόφευκτα κατά την κύλιση
ενός ελαστικού, εφόσον υπερβαίνει κάποια όρια, έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή διάσπαση του υλικού
κατασκευής του και τη μείωση της διάρκειας ζωής του. Εφόσον δε υπερβεί κάποιο όριο δύναται να
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οδηγήσει σε ξαφνική και επικίνδυνη αστοχία του (κλατάρισμα). Παράγοντες που επηρεάζουν την αύξησή
της θερμοκρασίας κατά τη χρήση ενός ελαστικού είναι το περιβάλλον λειτουργίας του (είδος επιφάνειας
που κινείται, θερμοκρασία περιβάλλοντος αλλά και δαπέδου πάνω στο οποίο κινείται το ελαστικό), η τιμή
της πίεσης αέρα που είναι φουσκωμένο (χαμηλότερη πίεση από την φυσιολογική οδηγεί σε αύξηση της
θερμοκρασίας του ελαστικού), η υπερβολική ταχύτητα κίνησης αλλά και το υπερβολικό φορτίο.

4.2.3.3 Ο δείκτης θερμοκρασίας δύναται να πάρει τρείς τιμές, τις «Α», «Β» και
«C». Η τιμή του δείκτη προκύπτει μετά από έλεγχο της δυνατότητας του ελαστικού να λειτουργεί πλήρες
φορτίου χωρίς την παραμικρή αστοχία για χρονικό διάστημα μισής ώρας σε τρείς πρότυπες ταχύτητες
ελέγχου, τα 137 χλμ/ώρα (85 μίλια/ώρα), τα 160 χλμ/ώρα (100 μίλια/ώρα) και τα 187 χλμ/ώρα (115
μίλια/ώρα), ως εξής:

4.2.3.2.1 Δείκτης Θερμοκρασίας «Α»: Ο μέγιστος (και καλύτερος)
δείκτης θερμοκρασίας, ο οποίος δείχνει ότι κατά τον έλεγχο το ελαστικό δεν παρουσίασε την παραμικρή
αστοχία ενώ κινήθηκε πλήρες φορτίου με ταχύτητα 187 χλμ/ώρα για μισή ώρα.

4.2.3.2.2 Δείκτης Θερμοκρασίας «Β»: Ο δείκτης αυτός δείχνει ότι
κατά τον έλεγχο το ελαστικό δεν παρουσίασε την παραμικρή αστοχία ενώ κινήθηκε πλήρες φορτίου με
ταχύτητα 160 χλμ/ώρα για μισή ώρα, ωστόσο παρουσίασε κάποιες αστοχίες στη δομή του όταν κινήθηκε
πλήρες φορτίου με ταχύτητα 187 χλμ/ώρα για μισή ώρα.

4.2.3.2.3 Δείκτης Θερμοκρασίας «C»: Ο ελάχιστος (χειρότερος)
δείκτης θερμοκρασίας ο οποίος δείχνει ότι το ελαστικό δεν παρουσίασε την παραμικρή αστοχία ενώ
κινήθηκε πλήρες φορτίου με ταχύτητα 137 χλμ/ώρα για μισή ώρα, ωστόσο παρουσίασε κάποιες αστοχίες
στη δομή του όταν κινήθηκε πλήρες φορτίου με ταχύτητα 160 χλμ/ώρα για μισή ώρα.

4.2.3.3 Για να κυκλοφορήσει ένα ελαστικό στην αγορά της Αμερικής, θα πρέπει
τουλάχιστον να έχει δείκτη θερμοκρασίας «C».

5 Γενικές Απαιτήσεις Διαγωνισμών για Ελαστικά Επίσωτρα

5.1 Οι τύποι ελαστικών επισώτρων που προσφέρονται θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί εντός
της τελευταίας διετίας ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης (τοποθέτηση σε καινούρια οχήματα από το
εργοστάσιο κατασκευής τους – “Original Equipment on a Vehicle”) από αυτοκινητοβιομηχανίες είτε της
Ευρώπης είτε των Η.Π.Α. είτε της Ιαπωνίας. Για το σκοπό αυτό θα προσκομίζεται επίσημο έγγραφο της
εταιρίας κατασκευής των οχημάτων, επίσημα μεταφρασμένο. Δε θα γίνεται δεκτή βεβαίωση προερχόμενη
από αντιπρόσωπο της εταιρίας ή τον προμηθευτή των ελαστικών.

5.2 Τα προσφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούρια, πρώτης ποιότητας, να στερούνται
κατασκευαστικών ελαττωμάτων, να μην είναι από αναγόμωση και η ημερομηνία παραγωγής τους δε θα
πρέπει να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους στην Μονάδα.

5.3 Τα προσφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τους
κανονισμούς της παραγράφου 2. Επίσης θα πρέπει  να αναγράφεται ανάγλυφα σε αυτά η έγκριση (Ε), η
χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού.

5.4 Το σύνολο της ποσότητας των ελαστικών επισώτρων ιδίων διαστάσεων και τύπου ανά
διαγωνισμό θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, και όχι διαφόρων.

5.5 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να συμπεριλαμβάνουν στην προσφορά τους επίσημο φυλλάδιο
ή πιστοποιητικό του κατασκευαστή των ελαστικών, όπου θα αναγράφονται όλες οι ιδιότητες του
προσφερόμενου μοντέλου ελαστικών. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να δύναται να διασταυρωθούν
μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του κατασκευαστή των ελαστικών.
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6 Παρελκόμενα Ελαστικών Επισώτρων

6.1 Τα ελαστικά επίσωτρα του τύπου "TUBE TYPE" θα συνοδεύονται από ένα προφυλακτήρα
αεροθαλάμου (Φασκιά – ΤΙRΕ FLAP) ο οποίος θα έχει τη μορφή συνεχούς κυκλικής ταινίας με οπή για τη
διέλευση της βαλβίδας. Θα είναι δε κατάλληλου πλάτους και μορφής ώστε να προσαρμόζεται στα
αντίστοιχα ελαστικά χωρίς να κάμπτονται ή να δημιουργούν πτυχώσεις. Το κόστος αυτών θα
συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά χωρίς καμία επιπλέον απαίτηση του προσφέροντος.

7 Επισημάνσεις – Ειδικές Απαιτήσεις

7.1 Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού επισώτρου πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη ή
εγχάρακτη μορφή όλοι οι κατά τύπο ελαστικού προβλεπόμενοι δείκτες που έχουν καθοριστεί με τα
έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1.1, 2.1.4 και 2.1.8. Οι ανωτέρω δείκτες θα πρέπει να
έχουν αποτυπωθεί απαραίτητα κατά το στάδιο της διαδικασίας κατασκευής κάθε ελαστικού και όχι εκ των
υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν.

7.2 Τα ελαστικά επίσωτρα των επιβατηγών οχημάτων θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν
κολλημένο στο πέλμα τους το προβλεπόμενο από τον κανονισμό της παραγράφου 2.1.5 έγχρωμο
αυτοκόλλητο με τους δείκτες που αναλύονται στις παραγράφους 3.1.10, 3.1.11 και 3.1.12.

7.3 Η κατασκευάστρια εταιρία των προσφερόμενων ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να διαθέτει
πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 για τη διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής
των ελαστικών. Το εκάστοτε συγκεκριμένο εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων ελαστικών
επισώτρων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά το ISO 14001:2015 για το σύστημα περιβαλλοντικής
διαχείρισης που ακολουθεί. Τα ανωτέρω θα πρέπει να πιστοποιούνται με προσκόμιση επικυρωμένου
αντιγράφου των δύο επίσημων πιστοποιητικών (της εταιρίας και του εργοστασίου κατασκευής των
ελαστικών), στο οποίο θα φαίνεται η χρονολογία και ο αριθμός πιστοποίησης, μαζί με τα πλήρη στοιχεία
του φορέα που πραγματοποίησε την πιστοποίηση.

8 Συνοδευτικά Έγγραφα και Πιστοποιητικά της Τεχνικής Προσφοράς

8.1 Σε κάθε Τεχνική Προσφορά που κατατίθεται θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται Φύλλο
Συμμόρφωσης στο οποίο θα δηλώνεται ρητά ότι το προσφερόμενο ή τα προσφερόμενα μοντέλα
ελαστικών επισώτρων εναρμονίζονται απόλυτα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, όπως αυτές τίθενται
από τον εκάστοτε συμπληρωμένο Πίνακα της Προσθήκης «2» της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής.

8.2 Πέραν του ανωτέρω, ο υποψήφιος ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει:

8.2.1 Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόμενο ή τα προσφερόμενα μοντέλα ελαστικών
επισώτρων έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τους εκάστοτε και ανά τύπο ελαστικού ισχύοντες
κανονισμούς, οι όποιοι περιλαμβάνονται στην παράγραφο 2 της παρούσας. Συνημμένα στην ανωτέρω
υπεύθυνη δήλωση θα υποβάλλεται και αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης κυκλοφορίας του
ελαστικού (Tyre Approval ή Certificate of Conformity), εκτός εάν ο συγκεκριμένος τύπος εξαιρείται της
υποχρέωσης αυτής.

8.2.2 Βεβαίωση στην οποία θα δηλώνει ότι για τα ελαστικά που προσφέρει παρέχει
εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας έως το όριο φθοράς τους για δύο (2) έτη ή 40.000 χιλιόμετρα
(ότι από τα δύο έρθει πρώτο).

8.2.3 Βεβαίωση ότι το προσφερόμενο μοντέλο ελαστικού αποτελεί επιλογή ευρωπαϊκών ή
των ΗΠΑ ή της Ιαπωνίας κατασκευαστών οχημάτων για ελαστικό πρώτης τοποθέτησης σε καινούρια
οχήματα. Η βεβαίωση θα δίνεται για τα ελαστικά που καθορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος «Α»
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(πεδίο (ιγ)) του εκάστοτε διαγωνισμού και θα συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από επίσημο τεχνικό
φυλλάδιο (προσπέκτους) του κατασκευαστή των οχημάτων ή του κατασκευαστή των ελαστικών (στην
αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα), όπου θα αναφέρεται ξεκάθαρα η επιλογή αυτή, είτε από πρωτότυπη
βεβαίωση του κατασκευαστή των οχημάτων ή του κατασκευαστή των ελαστικών όπου θα βεβαιώνεται η
επιλογή του συγκεκριμένου ελαστικού.

8.2.4 Πρωτότυπα (όχι φωτοαντίγραφα) τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) των εταιριών
κατασκευής των ελαστικών επισώτρων, στα οποία θα αποτυπώνονται ο τύπος του πέλματος του
ελαστικού καθώς και όλα τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Εφόσον για το συγκεκριμένο μοντέλο
του ελαστικού επισώτρου προβλέπεται και η ύπαρξη των δεικτών των παραγράφων 3.1.10, 3.1.11 και
3.1.12 αυτοί θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα στοιχεία των προσπέκτους. Διαφορετικά θα πρέπει να
προσκομίζεται βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρίας η οποία θα γνωστοποιεί τις τιμές των ανωτέρω
δεικτών.

8.2.5 Υπεύθυνη δήλωση ότι τα ελαστικά θα έχουν ημερομηνία κατασκευής μικρότερη των
οκτώ (8) μηνών από την παράδοσή τους στη Μονάδα. Στη δήλωση θα αναγράφεται ξεκάθαρα η σήμανση
της ημερομηνίας κατασκευής που θα βρίσκεται εγχάρακτη πάνω στα ελαστικά, καθώς και η επεξήγησή
της.

8.2.6 Επικυρωμένα αντίγραφα του πιστοποιητικού ISO 9001:2015 της εταιρίας
κατασκευής των ελαστικών και του πιστοποιητικού ISO 14001:2015 του εργοστασίου κατασκευής τους,
όπου θα φαίνεται η χρονολογία και ο αριθμός πιστοποίησης, μαζί με τα πλήρη στοιχεία του φορέα που
πραγματοποίησε την πιστοποίηση.

8.2.7 Εφόσον ο συμμετέχων δεν διαθέτει καταστημα στην πόλη των Χανίων για την
τοποθέτηση των ελαστικών επισώτρων, τότε ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να περιλάβει
στην προσφορά του:

8.2.7.1 Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου, στην οποία θα δηλώνεται η επωνυμία
τουλάχιστον ενός συνεργαζόμενου καταστήματος στην πόλη των Χανίων, το οποίο θα αναλάβει την
δωρεάν τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση των καινούριων ελαστικών.

8.2.7.2 Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου καταστήματος ή
καταστημάτων, με την οποία θα δηλώνεται ρητά και με γνώση των συνεπειών του νόμου ότι το
κατάστημα δέχεται την υποχρέωση τοποθέτησης και ζυγοστάθμισης των ελαστικών του συγκεκριμένου
διαγωνισμού δωρεάν για την ΠΒΚ.

8.3 Για ελαστικά επίσωτρα ειδικών οχημάτων, οι διαστάσεις των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται
στους πίνακες των εντύπων των παραγράφων 2.1.1, 2.1.4 και 2.1.8, ο εκάστοτε υποψήφιος ανάδοχος
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, μαζί με την τεχνική προσφορά του, να καταθέτει πιστοποιητικό του
κατασκευαστή στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι τιμές όλων των δεικτών για κάθε ιδιότητα που
προσδιορίζεται στον Πίνακα της Προσθήκης «2» του Παραρτήματος «ΙΙΙ».

9 Παραλαβή των Υλικών – Χρόνος και Τόπος Παράδοσης – Διενεργούμενοι Έλεγχοι

9.1 Τα ελαστικά επίσωτρα θα παραδίδονται με έξοδα του προμηθευτή στη Μονάδα ή τις Μονάδες
που καθορίζονται από την διακήρυξη του εκάστοτε διαγωνισμού.

9.2 Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.

9.3 Κατά τη διαδικασία παραλαβής θα διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος παρουσία του
αναδόχου, εφόσον αυτός το επιθυμεί, από επιτροπή η οποία θα έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.
Ενδεικτικά και μη περιοριστικά κατά τον ποιοτικό έλεγχο θα γίνεται έλεγχος στα ελαστικά για:
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Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΡΩΓΜΕΣ Δεν είναι αποδεκτή καμία ρωγμή στα πλαϊνά τοιχώματα του
ελαστικού.

2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΙΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Η κυκλική στεφάνη δεν θα πρέπει να παρουσιάζει κανένα
είδους κύρτωμα ή άλλη παραμόρφωση.
Ο μεταλλικός πυρήνας της θα πρέπει να είναι πλήρως
καλυμμένος με συνεχές στρώμα ελαστικού.

3 ΔΟΜΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
Το υλικό κατασκευής του ελαστικού θα πρέπει να παρουσιάζει
συνεχή δομή και δεν θα πρέπει να υπάρχουν ξένα υλικά
ενσωματωμένα είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό του.

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΛΜΑΤΟΣ

Δεν θα πρέπει να παρατηρείται καμία ασυνέχεια (σπάσιμο) ή
απόσπαση τεμαχίων από το πέλμα του ελαστικού.
Δεν θα πρέπει να παρατηρείται αποκόλληση του πέλματος του
ελαστικού από το υπόλοιπο σώμα του σε κανένα σημείο της
περιφέρειας του και από τις δύο πλαϊνές πλευρές του
ελαστικού.

5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ
ΠΕΛΜΑΤΟΣ

Το ελαστικό θα πρέπει να διαθέτει δείκτες φθοράς πέλματος
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3.1.9.

6 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών δεν θα πρέπει να
απέχει χρονικά περισσότερο από τους οκτώ (8) μήνες από την
ημερομηνία παράδοσής τους στη Μονάδα.

7 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ

Θα πρέπει να είναι κατάλληλης διάστασης για χρήση με το
ελαστικό για το οποίο προορίζεται. Θα πρέπει να έχει τη μορφή
συνεχούς κυκλικής ταινίας. Θα πρέπει να διαθέτει οπή για τη
διέλευση της βαλβίδας.

8 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
Το ελαστικό θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες ανά
τύπο ελαστικού σημάνσεις, όπως αυτές προβλέπονται στα
έντυπα της παραγράφου 2.

9.4 Στην περίπτωση που κατά την ποιοτική παραλαβή των ελαστικών κριθεί σκόπιμο ότι
απαιτούνται περαιτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι (ενδεικτικοί των παραγράφων 2.1.2 και 2.1.3) ώστε να
διαπιστωθεί η συμφωνία των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, το
κόστος πραγματοποίησης των ελέγχων θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον προμηθευτή.

9.5 Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των υλικών, και για διάστημα δύο (2) ετών, εφόσον
διαπιστωθεί:

9.5.1 Αδικαιολόγητη ασυμβατότητα κατά την τοποθέτηση καινούριων ελαστικών με τις
ζάντες ή τα οχήματα, η οποία ασυμβατότητα δεν δικαιολογείται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους όπως
αυτά αποτυπώνονται από τους εγχάρακτους δείκτες πάνω στην επιφάνειά τους.

9.5.2 Αδικαιολόγητη πρόωρη φθορά, διαχωρισμός ή αποκόλληση υλικού, ή ακόμα και
αστοχία ενός ή περισσοτέρων ελαστικών, η οποία έχει οδηγήσει στην πρόωρη αχρήστευσή τους, τόσο
κατά την αποθήκευση όσο και κατά τη χρήση τους.

Τότε στις ανωτέρω περιπτώσεις η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αποστολής αριθμού ελαστικών που
απέκτησε με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό σε φορέα των Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλο αναγνωρισμένο
εργαστήριο του εσωτερικού, για την πραγματοποίηση εργαστηριακών ελέγχων συμμόρφωσης των
χαρακτηριστικών τους. Τα έξοδα πραγματοποίησης των εν λόγω ελέγχων θα βαρύνουν τον προμηθευτή
των ελαστικών. Στην περίπτωση που από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθούν διαφοροποιήσεις των
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ελαστικών από τα δηλωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, θα αποσύρεται και θα αντικαθίσταται όλη η
συγκεκριμένη παρτίδα με έξοδα του προμηθευτή.

9.6 Κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει εντός
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωσή του το προβληματικό ελαστικό, για κάθε βλάβη
που οφείλεται σε ελαττωματικότητα του προϊόντος.

Τχης(Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΙΙ» ΤΗΣ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Φ.600.1/111/92325/Σ.743 Δ’ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ. (Δ3)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Τηλ 2821026781
Χανιά, 10 Μαϊ 21

Πίνακας Στοιχείων Ελαστικών Επισώτρων
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ΚΑ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ΤΥΠΟΣ
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ΔΕΙΚΤ
Η

ΕΞΩΤ
ΕΡΙΚΟ

Υ
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ΚΥΛΙΣ
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ΡΑΣ
ΠΕΛ
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ΕΛΑΣ
ΤΙΚΟΥ

(ιβ)

ΤΟΠΟ
ΘΕΤΗ
ΣΗ ΣΕ
ΚΑΙΝ
ΟΥΡΓΙ

Α
ΟΧΗ
ΜΑΤ
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(ιγ) ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

ΑΛΛΑ
ΧΑΡΑ
ΚΤΗΡΙ
ΣΤΙΚΑ

(ιδ)
Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΧΕΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΟΚΤΩ (8)

ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ Α/Α:6 ΕΩΣ 11 ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΑΝΑΧΑΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «REGROOVABLE»

ΛΟΙΠ
ΕΣ

ΠΑΡΑ
ΤΗΡΗ
ΣΕΙΣ

(ιε) ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ , ΦΑΣΚΙΕΣ , ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ.

Τχης(Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΙΙ» ΤΗΣ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Φ.600.1/111/92325/Σ.743 Δ’ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ. (Δ3)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Τηλ 2821026781
Χανιά, 10 Μαϊ 21

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
ΠΕΔ (4) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ (5)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ (6)

5.2

Τα ελαστικά είναι καινούρια, πρώτης
ποιότητας, να στερούνται

Κατασκευαστικών ελαττωμάτων κλπ όπως
προβλέπει η Προδιαγραφή

5.3

Τα ελαστικά έχουν έγκριση
καταλληλότητας σύμφωνα με τους

κανονισμούς κλπ όπως προβλέπει η
Προδιαγραφή

5.4

Το σύνολο της ποσότητας των ελαστικών
επισώτρων ιδίων διαστάσεων και τύπου
είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου,

και όχι διαφόρων

5.5

Συμπεριλαμβάνω στην προσφορά μου
επίσημο φυλλάδιο ή πιστοποιητικό του
κατασκευαστή των ελαστικών, όπου θα

αναγράφονται όλες οι ιδιότητες του
προσφερόμενου μοντέλου ελαστικών κλπ

όπως προβλέπει η Προδιαγραφή
6 Παρελκόμενα Ελαστικών Επισώτρων

7.1

Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού
επισώτρου πρέπει να υπάρχουν σε

ανάγλυφη κλπ όπως
προβλέπει η Προδιαγραφή

7.2

Τα ελαστικά επίσωτρα των επιβατηγών
οχημάτων θα πρέπει υποχρεωτικά να

διαθέτουν κολλημένο στο πέλμα τους το
προβλεπόμενο έγχρωμο αυτοκόλλητο με

τους δείκτες κλπ όπως προβλέπει η
Προδιαγραφή

7.3

Η κατασκευάστρια εταιρία διαθέτει
πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας

κατά ISO 9001:2015 και
ISO 14001:2015 κλπ όπως προβλέπει η

Προδιαγραφή

8.2

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις,
πιστοποιητικά και Τεχνικά Φυλλάδια κλπ

όπως
προβλέπει η Προδιαγραφή
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8.3

Πιστοποιητικά του κατασκευαστή στο
οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι τιμές

όλων των δεικτών
κλπ όπως προβλέπει η Προδιαγραφή

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (7)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ:

(4) Αναγράφεται ο αριθμός παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση
(Παράδειγμα: 4.6.1). Στον πίνακα του εντύπου αναγράφονται απαραίτητα όλες οι παράγραφοι και υποπαράγραφοι του κυρίως
κειμένου και των προσθηκών. Εφόσον μία παράγραφος ή υποπαράγραφος έχει καταργηθεί από την αναγραφόμενη τροποποίηση,
η συγκεκριμένη παράγραφος ή υποπαράγραφος της προδιαγραφής δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα του εντύπου. Στον πίνακα
περιλαμβάνονται και οι αριθμοί παραγράφων ή υποπαραγράφων, που προστέθηκαν με την αναγραφόμενη τροποποίηση.

(5) Αναγράφεται ο τίτλος της παραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση, που αντιστοιχεί στον
αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα (Παράδειγμα: Φυσικό Περιβάλλον). Στην περίπτωση
υποπαραγράφων, για τις οποίες δεν υπάρχει τίτλος, αναγράφεται είτε σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της
υποπαραγράφου (Παράδειγμα: Περιγραφή κατασκευαστικών στοιχείων ωτασπίδων) ή οι πρώτες τρείς έως πέντε λέξεις της
υποπαραγράφου, ακολουθούμενες από αποσιωπητικά (Παράδειγμα: Κάθε ζεύγος ωτασπίδων αποτελείται από …). Εφόσον ο
τίτλος, το περιεχόμενο ή η σύνταξη μίας παραγράφου ή υποπαραγράφου έχει τροποποιηθεί από την αναγραφόμενη
τροποποίηση, συμπληρώνεται ο τίτλος, το περιεχόμενο ή οι αρχικές λέξεις, που αναφέρονται στην τροποποίηση.

(6) Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συμφωνία ή την υπερκάλυψη της σχετικής απαίτησης, της παραγράφου ή
υποπαραγράφου της προδιαγραφής, που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του
πίνακα (Παράδειγμα: Συμφωνώ). Στην περίπτωση υπερκάλυψης, αυτή αιτιολογείται και, κατά περίπτωση, επισυνάπτονται σχετικά
έγγραφα, που επιβεβαιώνουν την αιτιολόγηση. Γίνεται επίσης αναγραφή (ή επισύναψη), ζητούμενων στην προδιαγραφή,
στοιχείων ή διευκρινήσεων. Για τις παραγράφους ή υποπαραγράφους, που δεν αφορούν την συγκεκριμένη προμήθεια,
αναφέρεται στην τρίτη στήλη του πίνακα η παρατήρηση, «Μη σχετική», ή άλλη παρόμοια. Οι παρατηρήσεις αφορούν στην
προδιαγραφή, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε από την αναφερόμενη τροποποίηση.

(7) Χώρος για τα στοιχεία καθώς και, εφόσον απαιτείται από την διαδικασία προσφορών, την υπογραφή και την σφραγίδα του
προσφέροντος.

Τχης(Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΙΙ» ΤΗΣ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Φ.600.1/111/92325/Σ.743 Δ’ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ. (Δ3)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Τηλ 2821026781
Χανιά, 10 Μαϊ 21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟ/Τ
ΕΜΑΧΙΟ
ΕΠΙΣΩΤ

ΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΤΙΜΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

1 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΒΚ 9,27
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ: 205/60/R16 ΤΕΜ 8 200,00 1.600,00

2
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΒΚ 109
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ:
295/80/R22.5

ΤΕΜ 6 550,00 3.300,00

3 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΒΚ 128
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ: 195/75/R16 ΤΕΜ 6 140,00 840,00

4
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΒΚ
270,271,309 ΤΥΠΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ:205/65/R16

ΤΕΜ 12 150,00 1.800,00

5 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΒΚ 59
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ:10R/22.5 ΤΕΜ 6 700,00 4.200,00

6 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΒΚ 62
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ: 13R/22.5 ΤΕΜ 10 300,00 3.000,00

7

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΒΚ
69,74 PLATFORM TRUCK,76
PLATFORM TRUCK
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ:

315/70/R22.5

ΤΕΜ 18 570,00 10.260,00

8 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΒΚ 72
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ: 1200/R20 ΤΕΜ 10 600,00 6.000,00

9
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΒΚ
74,76 ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ:
385/65/R22.5

ΤΕΜ 12 750,00 9.000,00

10 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΒΚ 231
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ: 9R22.5 ΤΕΜ 6 600,00 3.600,00

11
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ “TALOS”
TRAILER
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ: 185R14C

ΤΕΜ 6 70,00 420,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛ

Ο 44.020,00

Τχης(Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/1986

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

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): ΠΒΚ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου

(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Η παρούσα προσφορά υποβάλλεται για τη συμμετοχή της εταιρείας …………………….. στο
διαγωνισμό προμήθειας- τοποθέτησης ελαστικών σε οχήματα του ΠΒΚ που διεξάγει το ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/2021 διακήρυξη.

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης υπ’ αριθμ. 5/2021 του
ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ, της οποίας έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.

3. Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

4. Μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή μου υπήρξε συνεπής ως προς την
εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα.

5. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου, για την οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής (ΠΒΚ) για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης του.
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6. Δε θα χρησιμοποιήσω (άμεσα ή έμμεσα) αντιπροσώπους μόνιμους στην εφεδρεία
Αξιωματικούς ή μόνιμους αποστράτους Αξιωματικούς για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από
την αποστρατεία τους, βάσει του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73.

Xανιά, ..............….2021

Ο δηλών

(υπογραφή)

Τχης(Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής (Καλής Εκτέλεσης)

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) Ημερομηνία έκδοσης   ………………

Προς: Πεδίο Βολής Κρήτης

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ…..  ΕΥΡΩ (5% επί της συμβατικής αξίας)

-Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
……………….. χιλιάδων ευρώ (………………………,00 €) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ
του ……………………………………….. Δ\νση …………… ……………………για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων
της με αριθμό ……/2021 σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια- τοποθέτηση ελαστικών
σε οχήματα του ΠΒΚ, (αρ.διακ/ξης 5/2021) προς κάλυψη αναγκών σας.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωση σας ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Τχης(Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ………/2021

Για την προμήθεια- τοποθέτηση ελαστικών σε οχήματα του ΠΒΚ

Σήμερα, ημέρα …………. μηνός ……………….. 2021 και ώρα 10:00, στις εγκαταστάσεις του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ στον Παζινό Ακρωτηρίου Χανίων, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ δια του νόμιμου εκπροσώπου του, Τχη (Ο) Αλεξάνδρα Παππά

2. H εταιρεία …………………………………………………. διά του νομίμου εκπροσώπου
.………………………….(στοιχεία εκπροσώπου),συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ  1

Γενικά-Αντικείμενο Σύμβασης-Π/Υ Σύμβασης-Συμβατικό Κόστος

1. Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε εκτέλεση της 600.1/…../……………./Σ……../…… ……..
21/ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ απόφασης του Δκτή του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ανάμεσα στη ………………………….,ΑΦΜ
…………………… που θα καλείται στο εξής «Προμηθευτής», και στο Πεδίο Βολής Κρήτης, στο εξής  «ΠΒΚ» και
αντικείμενό της  αποτελεί η προμήθεια- τοποθέτηση ελαστικών σε οχήματα του ΠΒΚ, στο εξής «συμβατικό
υλικό», από τον Προμηθευτή, για τις ανάγκες του ΠΒΚ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ……/2021.

2. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ……………………………. ευρώ
(……………,00 €), χωρίς Φ.Π.Α. (Σε περίπτωση ανάθεσης μερικών υλικών αναφέρονται αναλυτικά τα προς
προμήθεια είδη).

3. Αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος δεν επιτρέπεται.

ΑΡΘΡΟ  2
Χρόνος Παράδοσης

Η παράδοση- τοποθέτηση των υλικών θα γίνει τμηματικά με μέριμνα και έξοδα του
προμηθευτή εντός τριάντα (30) ημερών από την παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ  3
Παραλαβή υλικών

1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή που ορίζεται από το ΠΒΚ, σύμφωνα με το άρθρο
221 του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να
παραστεί και ο ανάδοχος.

Τα ελαστικά θα πρέπει να πληρούν το σύνολο των προδιαγραφών του Παραρτήματος «ΙΙΙ» της
διακήρυξης.

Ενδεικτικά και μη περιοριστικά κατά τον ποιοτικό έλεγχο θα γίνεται έλεγχος στα ελαστικά για:

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΡΩΓΜΕΣ Δεν είναι αποδεκτή καμία ρωγμή στα πλαϊνά τοιχώματα του
ελαστικού.

2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΙΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Η κυκλική στεφάνη δεν θα πρέπει να παρουσιάζει κανένα
είδους κύρτωμα ή άλλη παραμόρφωση.
Ο μεταλλικός πυρήνας της θα πρέπει να είναι πλήρως
καλυμμένος με συνεχές στρώμα ελαστικού.
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3 ΔΟΜΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
Το υλικό κατασκευής του ελαστικού θα πρέπει να παρουσιάζει
συνεχή δομή και δεν θα πρέπει να υπάρχουν ξένα υλικά
ενσωματωμένα είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό του.

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΛΜΑΤΟΣ

Δεν θα πρέπει να παρατηρείται καμία ασυνέχεια (σπάσιμο) ή
απόσπαση τεμαχίων από το πέλμα του ελαστικού.
Δεν θα πρέπει να παρατηρείται αποκόλληση του πέλματος του
ελαστικού από το υπόλοιπο σώμα του σε κανένα σημείο της
περιφέρειας του και από τις δύο πλαϊνές πλευρές του
ελαστικού.

5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ
ΠΕΛΜΑΤΟΣ

Το ελαστικό θα πρέπει να διαθέτει δείκτες φθοράς πέλματος
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3.1.9.

6 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών δεν θα πρέπει να
απέχει χρονικά περισσότερο από τους οκτώ (8) μήνες από την
ημερομηνία παράδοσής τους στη Μονάδα.

7 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ

Θα πρέπει να είναι κατάλληλης διάστασης για χρήση με το
ελαστικό για το οποίο προορίζεται. Θα πρέπει να έχει τη μορφή
συνεχούς κυκλικής ταινίας. Θα πρέπει να διαθέτει οπή για τη
διέλευση της βαλβίδας.

8 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
Το ελαστικό θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες ανά
τύπο ελαστικού σημάνσεις, όπως αυτές προβλέπονται στα
έντυπα της παραγράφου 2.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων καθώς και της παράδοσης των υλικών βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους υπογράφει όπισθεν των τιμολογίων για την
ορθή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών.

Υλικά που απορρίφθηκαν, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή
παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής
ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των πρωτοβάθμιων ή δευτεροβάθμιων
επιτροπών παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της
αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.

2. Η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών μετά
την παράδοση του συνόλου των υλικών στο ΠΒΚ.

Αν η παραλαβή των αγαθών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα αγαθά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή
πραγματοποιείται εγγραφή τους στα βιβλία της Διαχείρισης Υλικού του ΠΒΚ, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
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τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

3.   Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες
σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου ύστερα από σχετικό αίτημα
του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

β) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό
χρόνο παράδοσης.

4.   Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

5. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας
βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4.

6. Στην περίπτωση που κατά την ποιοτική παραλαβή των ελαστικών κριθεί σκόπιμο ότι
απαιτούνται περαιτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι, ώστε να διαπιστωθεί η συμφωνία των ποιοτικών τους
χαρακτηριστικών με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, το κόστος πραγματοποίησης των ελέγχων θα
βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον προμηθευτή.

7. Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των υλικών, και για διάστημα δύο (2) ετών, εφόσον
διαπιστωθεί:

α) Αδικαιολόγητη ασυμβατότητα κατά την τοποθέτηση καινούριων ελαστικών με τις ζάντες ή
τα οχήματα, η οποία ασυμβατότητα δεν δικαιολογείται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους όπως αυτά
αποτυπώνονται από τους εγχάρακτους δείκτες πάνω στην επιφάνειά τους.

β) Αδικαιολόγητη πρόωρη φθορά, διαχωρισμός ή αποκόλληση υλικού, ή ακόμα και αστοχία
ενός ή περισσοτέρων ελαστικών, η οποία έχει οδηγήσει στην πρόωρη αχρήστευσή τους, τόσο κατά την
αποθήκευση όσο και κατά τη χρήση τους.

Τότε στις ανωτέρω περιπτώσεις η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αποστολής αριθμού ελαστικών που
απέκτησε με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό σε φορέα των Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλο αναγνωρισμένο
εργαστήριο του εσωτερικού, για την πραγματοποίηση εργαστηριακών ελέγχων συμμόρφωσης των
χαρακτηριστικών τους. Τα έξοδα πραγματοποίησης των εν λόγω ελέγχων θα βαρύνουν τον προμηθευτή
των ελαστικών. Στην περίπτωση που από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθούν διαφοροποιήσεις των
ελαστικών από τα δηλωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, θα αποσύρεται και θα αντικαθίσταται όλη η
συγκεκριμένη παρτίδα με έξοδα του προμηθευτή.

8. Κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει εντός
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωσή του το προβληματικό ελαστικό, για κάθε βλάβη
που οφείλεται σε ελαττωματικότητα του προϊόντος.

9. Για τα ελαστικά επίσωτρα όπου απαιτούνται και προμήθεια αναλωσίμων εξαρτημάτων και
υλικών (π.χ. βαλβίδες ή προφυλακτήρες αεροθαλάμου), αυτά θα παραδίδονται κατανεμημένα και
κατάλληλα στερεωμένα ξεχωριστά σε κάθε ελαστικό επίσωτρο στο οποίο προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν.
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ΑΡΘΡΟ  4
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση

1. Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/2016,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών.

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Δκτή ΠΒΚ, 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.

4. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή,
σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

ΑΡΘΡΟ  5
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης,
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με
την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να
παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και
επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν
παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την
απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής,
κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Με απόφαση του Δκτή ΠΒΚ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να
εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους,
με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα
αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
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ΑΡΘΡΟ  6
Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16.

β) Σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή
στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16.

2. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση
όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του Δκτή του ΠΒΚ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ  7
Εγγυοδοσία - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

1. Ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης κατέθεσε στο ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ
εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ……… με αριθμό ……….., ………………………………………. ευρώ (…………… €).

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα επιστραφεί στον Προμηθευτή, μετά την
οριστική εκκαθάριση όλων των απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

3. Επιπλέον, απαιτείται να δηλωθεί γραπτώς (με την υποβολή των δικαιολογητικών για την
πληρωμή) το χρονικό διάστημα ή τα διανυθέντα χλμ της εγγύησης η οποία θα περιλαμβάνει τη
σωστή λειτουργιά τους η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ετών ή των 40.000 χλμ.
κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία επιπλέον
επιβάρυνση της υπηρεσίας, για την αντικατάσταση των ελαστικών, για κάθε βλάβη ή φθορά μη
προερχόμενη από κακή χρήση ή λάθος χειρισμού του προσωπικού.

4. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία
του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να
προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε
χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

5. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την
αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
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σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 8
Τρόπος πληρωμής – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

για πληρωμή προμηθευτή

1. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει σε ΕΥΡΩ, από την Κεντρική Υπηρεσία Χρηματικού του
ΠΒΚ, εντός 30 ημερών από την έκδοση του εκάστοτε τιμολογίου και την υποβολή του πρωτοκόλλου
παραλαβής των υλικών που έχουν ζητηθεί από την Υπηρεσία από την αντίστοιχη Επιτροπή του ΠΒΚ, με την
προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

α. Τιμολόγιο προμήθειας υλικών (Στο τιμολόγιο θα πρέπει να αναγράφεται πλήρη
περιγραφή του ελαστικού).

β. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής των υλικών (Εκδίδεται
από το ΠΒΚ).

γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων από φορείς της
Κεντρικής Κυβέρνησης).

δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ (για είσπραξη εκκαθαρισμένων
απαιτήσεων από το Δημόσιο).

ε. Νόμιμο παραστατικό στο οποίο να αναγράφονται η επωνυμία του Προμηθευτή και το
IBAN στο οποίο θα γίνει η κατάθεση του χρηματικού ποσού του συμβατικού κόστους.

στ. Γραμμάτιο χρέωσης από τη Γενική Διαχείριση του ΠΒΚ (Εκδίδεται από το ΠΒΚ).

ζ. VOUCHER (Εκδίδεται από το ΠΒΚ).

η. Γραπτή εγγύηση που θα δηλώνεται το χρονικό διάστημα ή τα διανυθέντα χλμ της
εγγύησης η οποία θα περιλαμβάνει τη σωστή λειτουργιά τους η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των δύο (2) ετών ή των 40.000χλμ.κατα τη διάρκεια της εγγύησης. Ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος , χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας , για την αντικατάσταση των
ελαστικών , για κάθε βλάβη ή φθορά μη προερχόμενη από κακή χρήση ή λάθος χειρισμού του
προσωπικού, εντός της εγγύησης.

2. Τα τιμολόγια απαλλάσσονται από ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π. 4056/3029/17-6-87
Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών/Υπηρεσία ΦΠΑ και  επιβαρύνονται μόνο με Φ.Ε. 4% για την
προμήθεια υλικών.

ΑΡΘΡΟ 9
Ανωτέρα βία

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

AΡΘΡΟ 10
Τροποποίηση Σύμβασης

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
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4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία
ορίζεται με απόφαση της Α.Α.

AΡΘΡΟ 11
Εκχώρηση Σύμβασης

Απαγορεύεται ρητά στον Προμηθευτή να εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε
από τα δικαιώματά της και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν εξ’ αυτής περιλαμβανομένης της
πιστώσεως για τα χρήματα οφειλόμενα σε αυτήν σύμφωνα με τους όρους της, σε οποιοδήποτε τρίτο
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΠΒΚ.

AΡΘΡΟ 12
Εφαρμοστέο δίκαιο – Επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο
Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής
στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205
ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ  13
Τελικές διατάξεις

1. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά στην παρούσα σύμβαση σχετικά με τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις του ΠΒΚ. και του Αναδόχου, εφαρμόζονται τα καθορίζόμενα στο Ν.4412/16 και την
κείμενη εθνική – κοινοτική νομοθεσία.

2. Η παρούσα σύμβαση :

α. Κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο συσχετίζεται
(προσφορά, διαταγή κατακύρωσης) εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά
και από τους δύο συμβαλλομένους.

β. Συντάχθηκε σε δύο όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και μετά την ανάγνωση της
υπογράφτηκε από τους συμβαλλομένους.  Από τα πρωτότυπα αυτά το ένα κρατήθηκε από το ΠΒΚ/Δνση
Προμ. & Συμβάσεων και το άλλο έλαβε ως διπλόγραφο ο ανάδοχος.

3. Το ΠΒΚ δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών,
φόρων, τελών κλπ. που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην τιμή,
την ποιότητα και στον χρόνο παράδοσης των υλικών.

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το ΠΒΚ Για τον Προμηθευτή

Τχης(Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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