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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95
2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ
3) Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)
4) Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, στον Κ.Α. 20/6671.0002 στον οποίο προβλέπεται
πίστωση 73.800 ευρώ για την Προµήθεια Ελαστικών Μηχανηµάτων – Οχηµάτων
Έτους 2012
5) Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών.
6) Την 58/2012 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και ψηφίστηκε πίστωση 58.787,85 ευρώ.
7) Του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την
προµήθεια των παρακάτω αγαθών:

Β) Καθορίζει τους όρους δηµοπράτησης του διαγωνισµού ως εξής:

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την Προµήθεια Ελαστικών
Μηχανηµάτων – Οχηµάτων Έτους 2012

Ο ∆ήµαρχος
προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη
τιµή για την Προµήθεια Ελαστικών Μηχανηµάτων – Οχηµάτων Έτους 2012, µε
τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
1) Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 18η Απριλίου 2012, ηµέρα Tετάρτη και ώρα
10.00 π.µ. στο ∆ηµαρχείο, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού
2) ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι
ενώσεις προµηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
3) Τα προσφερόµενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
4) Μαζί µε την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν και τα εξής
δικαιολογητικά:
Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εµπορικού ή βιοµηχανικού επιµελητηρίου, που
θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εµπίπτει στους περιορισµούς του
άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από
τις διαδικασίες προµήθειας του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόµιµα την
επιχειρηµατική τους δραστηριότητα.
Γ) Εγγυητική συµµετοχή στο ποσό των 2.939,39 €, κατατεθειµένη µε γραµµάτιο του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης
Τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε όπως ορίζεται στο άρθρο 26 παρ.1 του ΕΚΠΟΤΑ.
5) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε
σφραγισµένο φάκελο.
6) Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαµβάνει τις
κρατήσεις υπέρ τρίτων.
7) Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται ή να κατατίθενται στη διεύθυνση
∆ηµαρχείο Νέας Προποντίδας, Νέα Μουδανιά Μ. Αλεξάνδρου 26 ΤΚ 63200

Αρµόδιος ∆ηµήτριος Ρήγας µέχρι τη Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 και ώρα 10 π.µ.
( λήξη αποδοχής προσφορών).
8) Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 4
µηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του
διαγωνισµού.
9) Η κατακύρωση θα γίνει στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή
10) Η παράδοση των προσφερόµενων υλικών θα γίνεται άµεσα και σταδιακά
ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου και κατόπιν εντολής αρχίζοντας σε χρόνο 5
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.
11) Η πληρωµή ολόκληρης της συµβατικής αξίας των αγαθών θα γίνει µετά την
οριστική παραλαβή των υλικών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος που θα
συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά.
12) Τον προµηθευτή βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για
φόρο εισοδήµατος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το ∆ήµο.
13) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι
υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της
συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Οι προδιαγραφές των ελαστικών πρέπει να είναι ίδιες ή ακόµη και καλύτερες,
µε αυτές που ζητούνται από την παρούσα τεχνική έκθεση και να
αποτυπώνονται ανάγλυφα στο προφίλ του ελαστικού σύµφωνα µε τα διεθνή
πρότυπα.
2. Τα ελαστικά τροχών πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σε χώρα µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν ανάγλυφα την σχετική σήµανση
πιστοποίησης CE. Θα πρέπει να πληρούν τις οδηγίες της εγυκλίου του
Ευρωπαϊκού Τεχνικού Οργανισµού Ελαστικών και Ζαντών (European Tyre and
Rim Technical Organisation E.T.R.T.O.)
3. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, η οποία θα
περιλαµβάνει την σωστή λειτουργία τους µε εγγύηση χιλιοµετρικής
απόστασης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 10.000Km.
4. Τα ελαστικά πρέπει να είναι καινούργια και δεν πρέπει να έχουν υποστεί
κατεργασία αναγόµωσης.
5. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν ηµεροµηνία παραγωγής που να µην απέχει
χρονικά περισσότερο από 6 µήνες από την ηµεροµηνία τοποθέτησής τους.
6. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και να συνοδεύονται µε τα
σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας BVQI ISO 9002.
7. Εάν τα ελαστικά κατά την παραλαβή φέρουν κακώσεις, αλλοιώσεις, φθορές,
εξογκώµατα, σχισίµατα στην επιφάνειά τους δεν θα παραλαµβάνονται από
την Υπηρεσία, µε ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καµία οικονοµική
επιβάρυνση του ∆ήµου, έως την αντικατάσταση αυτών µε τα πρέποντα.
8. Στην τιµή της προµήθειας των ελαστικών θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται η
εργασία αποκαθήλωσης (Ξεζαντάρισµα), η εργασία τοποθέτησης των
καινούργιων ελαστικών στις ζάντες των τροχών (Ζαντάρισµα), η
ζυγοστάθµιση αυτών καθώς και η τοποθέτηση βαλβίδων και προεκτάσεων
βαλβίδων όπου αυτά απαιτούνται.
9. Η προµήθεια και η τοποθέτηση των ελαστικών στα οχήµατα του ∆ήµου
πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός 24ωρου, από την τηλεφωνική εντολή της
Υπηρεσίας µας στον ανάδοχο.
10. Η παραλαβή των ελαστικών θα γίνεται σταδιακά ανάλογα µε τις ανάγκες της
υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ύστερα από τηλεφωνική
επικοινωνία της υπηρεσίας µε τον ανάδοχο, εκτός εάν το όχηµα δεν µπορεί να
µετακινηθεί (λόγω π.χ. καταστροφής του ελαστικού), οπότε η αντικατάσταση
όσων ελαστικών απαιτούνται θα γίνεται επιτόπου από κινητό συνεργείο
επισκευής του αναδόχου χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου. (Να
κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του προµηθευτή).
11. Το συνεργείο αλλαγής και επισκευής των ελαστικών του αναδόχου πρέπει να
βρίσκεται εντός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης.
12. Η προσφορά κάθε προµηθευτή θα πρέπει να συνοδεύεται µε τα απαραίτητα
προσπέκτους στα οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
13. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για ένα (1) έτος από την ανάθεση και η
προσφορά του αναδόχου τον δεσµεύει για όλη την διάρκεια της σύµβασης
αποκλειόµενης κάθε αύξησης στην συµβατική αξία των ελαστικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ ……………………………………………
Ηµεροµηνία έκδοσης....................
Προς ∆ήµο:
Νοµού:
Ταχ. ∆ιεύθυνση:
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. …………………….. για ευρώ …………………..
Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και
ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως,
µέχρι του ποσού των ……………………. ευρώ για την Εταιρία
……………………. Οδός ………………….. αριθµ. …………για τη συµµετοχή
της στο διενεργούµενο διαγωνισµό σας της ……………………,για την
προµήθεια ………………. σύµφωνα µε τη υπ’ αριθµ. ………….. διακήρυξή
σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον παραπάνω
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της
προσφοράς δεσµεύσεώς της και µέχρι την υπογραφή της σύµβασης και
κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση
κατακύρωσης της προµήθειας σε αυτήν.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή
µερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή
ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίµου ή µη της απαιτήσεως σας µέσα σε
τρεις (3) µέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ……………
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την
υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης
αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την
Τράπεζά µας.
Υπογραφή

……….....

