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(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) 
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΔΛΑΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΒΚ 
 
 1. Οη παξόληεο εηδηθνί όξνη επελεξγνύλ ζπκπιεξσκαηηθά ησλ Γεληθώλ 
Όξσλ γηα ηελ  ππνβνιή πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθώλ-επηζώηξσλ 
νρεκάησλ ηνπ ΠΒΚ όπσο παξαθάησ: 
 
  α. VW Candy (ΠΒΚ 11, 12, 14, 15) 
   
  β. Mercedes C200 (ΠΒΚ 25) 
 
  γ. VW Transporter (ΠΒΚ 36) 
 
  δ. Mercedes Tourismo (ΠΒΚ 114) 
 
  ε. Mercedes Sprinter (ΠΒΚ 127) 
 
  ζη. VW Tiguan (ΠΒΚ 30,31) 
 
  δ. Mercedes (ΠΒΚ 50,51) 
 
  ε. Mercedes (ΠΒΚ 78) 
 
  ζ. VW Transporter (ΠΒΚ 303,304,308,310) αληί ησλ Butcher 
(ΠΒΚ 97) θαη JCB (ΠΒΚ 99) 
 
  η. Mercedes (ΠΒΚ 235) 
 
  θ. Mercedes (ΠΒΚ 94)   
 

2. Αληηθείκελν ζπκθσλεηηθνύ: Διαζηηθά - επίζσηξα γηα νρήκαηα ηεο 
Μνλάδνο, σο ην Παξάξηεκα «Β» κε  ηνπνζέηεζε, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο – εηδηθνύο όξνπο ησλ Παξαξηεκάησλ «Α» θαη «Β», 
 

3. Σερληθή πεξηγξαθή: Ωο ηα Παξαξηήκαηα «Α» θαη «Β». 
 
4. Γηάξθεηα εγγπήζεσο: Σνπιάρηζηνλ δύν (2) έηε ή 40.000 ρικ. (όπνην 

από ηα δύν έξζεη πξώην). 
 

5. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο 
άπνςεο πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο αλά είδνο, δειαδή ε ρακειόηεξε 
ηηκή αλά είδνο. Ωο εθ ηνύηνπ, δύλαηαη λα θαηαηεζεί πξνζθνξά γηα κέξνο ησλ 
εηδώλ, αιιά ζην ζύλνιν ησλ απαηηνύκελσλ πνζνηήησλ αλά είδνο.  
 
 6. Δθηηκώκελνο πξνϋπνινγηζκόο ηεο δαπάλεο είλαη 19.680,00€ 
ζύκθσλα κε ην Μεξηθό ύλνιν 2 ζηελ αλάιπζε δαπάλεο ζην Παξάξηεκα «Γ». 



 
 3. Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα δίδεηαη ζε επξώ (€), εθθξαδόκελε ζε  
αθέξαην αξηζκό ή δεθαδηθό αξηζκό κε έσο δύν δεθαδηθά ςεθία θαη δε ζα 
πεξηιακβάλεη ΦΠΑ. ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη έμνδα 
ηνπνζέηεζεο ησλ ειαζηηθώλ επηζώηξσλ θαζώο θαη ηα όπνηα νθέιε ηνπ Παξόρνπ. 
Σν ΠΒΚ πέξαλ ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζηελ πξνζθνξά πνζώλ ηνπ Παξόρνπ, δε ζα 
θαηαβάιεη θαλέλα άιιν πνζό θαη γηα θαλέλα ιόγν. Η παξαιαβή ζα εθηειεζηεί κε 
Πξσηόθνιιν Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο κεηαμύ Δπηηξνπήο ηνπ ΠΒΚ θαη 
ηνπ Παξόρνπ. 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α» ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΔΝΟΠΛΩΝ ΓΤΝΑΜΔΩΝ (ΠΔΓ-Α-00567) 
«Β» ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΔΛΑΣΙΚΩΝ ΔΠΙΩΣΡΩΝ - ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
«Γ» ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΑΠΑΝΗ ΔΛΑΣΙΚΩΝ ΔΠΙΩΣΡΩΝ 
«Γ» ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

ΔΝΟΠΛΩΝ ΓΤΝΑΜΔΩΝ 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
 
Σρεο (ΔΜ)Γεώξγηνο Γθνπληαξόπνπινο 
Σκρεο Μεηαθνξώλ 

 Αληηπινίαξρνο (Δ)ηκηηδόγινπ ηαύξνο ΠΝ 
Γληήο Γ΄ΚΤΠ/ΓΠΤ 

Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Γληή Γ’ΚΤΠ 

 


