ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ:
" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΕΣΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 "
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 5/2016
(σύμφωνα με την Υ.Α 11389 / 1993 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
Προϋπολογισμός: 72.500,00 €
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κ.Α. 20.6671.001 / 20.6671.002 / 20.6672.002

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 25-02-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ζάκυνθος 02-03-2016
Αριθ. Πρωτ.: 145/02-03-2016

Δ/νση : Οδός Αεροδρομίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2016

Ενέργεια : Προμήθεια
ανταλλακτικών & ελαστικών στα
μεταφορικά μέσα & μηχανήματα
του Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων του Έτους
2016
Προϋπολογισμός: 72.500,00 €
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α. 20.6671.001 / 20.6671.002
/ 20.6672.002

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου διακηρύττει τη διενέργεια

Πρόχειρου μειοδοτικού

διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις % στην κατηγορία (ομάδα) συμμετοχής για την ανακήρυξη μειοδοτών, με
αντικείμενο την: «Προμήθεια ανταλλακτικών & ελαστικών στα μεταφορικά μέσα &
μηχανήματα του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Έτους 2016»
συνολικού προϋπολογισμού Εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ

(72.500,00 €)

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των : α)

την Υ.Α 11389 / 1993

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) β) τον Ν. 2286/1995 " Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων " και περιλαμβάνει τα παρακάτω:

A.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

1.

Ανταλλακτικών Μεταφορικών
Μέσων

2.

Ελαστικών

3.

Ανταλλακτικά Λοιπών
Μηχανημάτων

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
(2%)

52.500,00 €

1.050,00 €

10.000,00 €

200,00 €

10.000,00 €

200,00 €

72.500,00 €

1.450,00 €

Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη τιμή, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί της εκατό (%) στην κατηγορία συμμετοχής (ομάδα του πίνακα Α.Α.) για την ανακήρυξη
μειοδοτών, βάσει του άρθρου 20 παρ. 2β του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις

16/03/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. (που

θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Συνδέσμου, Οδός
Αεροδρομίου, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695048125
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον
ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς νέα δημοσίευση. Δηλαδή στις 23/03/2016 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 11:00π.μ.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν αφορούν α) το σύνολο της προμήθειας, β) μέρος
αυτής πλήρως ανά ομάδα όπως ορίζεται από τον Κ.Α. της δαπάνης και απεικονίζεται στον
παραπάνω πίνακα.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το 2% α) του εκτιμωμένου
προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., 1.450,00 € για το σύνολο
της προμήθειας, β) για κάθε ομάδα ξεχωριστά όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, και
κατατίθεται

με

γραμμάτιο

του

Ταμείου

Παρ/κών

και

Δανείων

ή

εγγυητική

επιστολή

αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Στην περίπτωση β) η εγγύηση μπορεί να είναι το 2% του ποσού της ομάδας, στην
περίπτωση αυτή όμως η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος της προμήθειας (ομάδα) που
καλύπτεται από την εγγύηση.
Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται προς το Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Ζακύνθου και να ισχύει τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις
προμηθευτών (αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ) και οι
συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στα υπό προμήθεια είδη.
Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης, δίδονται στα γραφεία
του Συνδέσμου, Οδός Αεροδρομίου, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος, τηλ. 2695048125
Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα
λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου (www.fodsazante.gr).
Όλα τα σχετικά της μελέτης και της διακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία του Συνδέσμου όπου
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα
Οικονομικού – Διοικητικού 1ος όροφος, Οδός Αεροδρομίου τηλ.2695048125, fax. 2695023004,
Τ. Κ. 29100, κα Αρβανιτάκη).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Μυλωνάς Παναγιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ζάκυνθος 25-02-2016
Αριθ. Πρωτ. : 5/25-02-2016

Δ/νση : Οδός Αεροδρομίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2016

Ενέργεια : Προμήθεια
ανταλλακτικών & ελαστικών στα
μεταφορικά μέσα & μηχανήματα
του Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων του Έτους
2016
Προϋπολογισμός: 72.500,00 €
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α. 20.6671.001 / 20.6671.002
/ 20.6672.002

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού :
«Προμήθεια ανταλλακτικών & ελαστικών στα μεταφορικά μέσα & μηχανήματα
του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Έτους 2016»,
προϋπολογισμού

72.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Έχοντας υπ’ όψιν :
1) Τις διατάξεις:
α.
της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185/Β).
β. του Ν 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
(ΦΕΚ19/Α).
γ. του N3463/2006 «Nέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
δ. του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη).
ε. Την υπ. Αριθμ. Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β) Σύναψη, εκτέλεση
και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2
(παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95.
στ. Την υπ. Αριθμ. Π1/3306/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β) Εξαίρεση
Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.).
ζ. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων &
πράξεων των κυβερνητικών & διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο
(πρόγραμμα Διαύγεια) & άλλες διατάξεις».
η. Της ΚΥΑ 111/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) με την οποία ρυθμίζονται
ειδικότερα θέματα λειτουργίας & διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων.
Θ. Του Π.Δ 60/2007 ¨Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005¨.
ι. Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί
καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας
καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει
Ν.Π.Δ..Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53»

κ. N.2307/Α'/113/1995 - Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
λ. Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α.
μ. Ν.2539/97/τΑ’/244 - Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
ν. Εγκύκλιος 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
2) Την υπ’ αριθ. 14/25-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι. Την προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην κατηγορία (ομάδα)
συμμετοχής για την ανακήρυξη μειοδοτών, με αντικείμενο την: «Προμήθεια ανταλλακτικών
& ελαστικών στα μεταφορικά μέσα & μηχανήματα του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων του Έτους 2016»
Ο συνολικός προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ανέρχεται στα 72.500,00€,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Τα τεύχη δημοπράτησης που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι :
α) η Παρούσα Διακήρυξη
β) η Τεχνική Έκθεση
γ) η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ε) η Ενδεικτική Προμέτρηση
στ) ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
η) η Προσφορά του Αναδόχου

II. Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής:
1) Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με
την υπ’ αριθ. 14/25-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.
Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο συνολικό ποσό
72.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%), ήτοι :

A.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

1.

Ανταλλακτικών Μεταφορικών
Μέσων

2.

Ελαστικών

3.

Ανταλλακτικά Λοιπών
Μηχανημάτων

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
(2%)

52.500,00 €

1.050,00 €

10.000,00 €

200,00 €

10.000,00 €

200,00 €

72.500,00 € €

1.450,00 €

Η παρούσα προμήθεια αφορά τις ανάγκες σε ανταλλακτικά & ελαστικά μεταφορικών
μέσων & μηχανημάτων για το Έτος 2016. Τα ποσά που αναφέρονται ανά ομάδα δαπάνης στον
πίνακα Α.Α. είναι ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν τον Σύνδεσμο ως προς την πλήρη διάθεση τους.
Η διάθεση & κατανομή των αναφερομένων ποσών είναι ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά και
βάση των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν κατά το έτος 2016.

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις
που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά είτε
για το σύνολο της προμήθειας είτε για τις επιμέρους ομάδες των προς προμήθεια ειδών του
προϋπολογισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι ποσοστό 2% επί της δαπάνης
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το σύνολο της δαπάνης της προμήθειας κατανέμεται σε Τρεις
(3) επιμέρους προϋπολογισμούς (ομάδες) όπως αναφέρεται στον άνωθεν πίνακα μαζί με τα
ποσά των ζητούμενων εγγυήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό.
2) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Συνδέσμου, Οδός Αεροδρομίου, Τ.Κ. 29100,
Ζάκυνθος , στις 16/03/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού .
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά (7) ημέρες στον ίδιο
τόπο και την ίδια ώρα χωρίς νέα δημοσίευση. Δηλαδή στις 23/03/2016 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 11:00π.μ. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και
αξιολόγησης των προσφορών) είναι η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) που συγκροτείται
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
46 του ΕΚΠΟΤΑ, τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, του άρθρου 65 του Ν.
3852/2010, την υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος
Β’) και τις Ελ.Συν.Τμ.6 Αποφάσεις 1172/2015 και 1174/2015.
3) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις
προμηθευτών, εφ' όσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
4) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή, έως την
ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού :
α. Εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι
ποσού 1.450,00 € για το σύνολο της προμήθειας, και για κάθε ομάδα ξεχωριστά όπως
αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα. Δαπάνη η οποία βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας, οι οποίες πρέπει να έχουν ισχύ επί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
γ. Πιστοποιητικό – Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας.
δ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ.
ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, περί εγγραφής του σ΄ αυτό.
στ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης,
η οποία ν’ αναφέρει ότι :
- έλαβαν γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται
πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των ΟΤΑ , περί διάρκειας
ισχύς προσφοράς 90 ημερών και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της
προμήθειας.
- ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, ότι δεν
υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η
συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.
ζ. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και ότι σε
περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρησιμοποίηση τους από τον
Σύνδεσμο -αν η βλάβη δεν οφείλεται σε κακή χρήση- έως και τουλάχιστον δώδεκα
(12) μήνες μετά την παραλαβή, ο προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους

με άλλα καλύτερης ποιότητας.
των υλικών.

Αυτή η υπεύθυνη δήλωση θα υπέχει ρόλο εγγύησης

η. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα υλικά καλύπτονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης
που έχουν εκδοθεί από οργανισμούς πιστοποιημένους από την Ε.Ε. (Body Certification
Organizations) ή υπηρεσίες αρμόδιες να βεβαιώνουν την τήρηση των κανόνων & προδιαγραφών
κατά CE.
θ. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου, του διαγωνιζόμενου (φυσικό πρόσωπο) έκδοσης τουλάχιστον
του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης
αναζήτησης από την υπηρεσία ο διαγωνιζόμενος , όταν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο θα
καταθέσει υπεύθυνη δήλωση (όπου θα συμπληρώνονται με λεπτομέρεια όλα τα προσωπικά
στοιχεία και κυρίως ο τόπος γέννησης του) με την οποία θα δίδει εξουσιοδότηση στην υπηρεσία
του διαγωνισμού να αναζητήσει από την αρμόδια Εισαγγελία του τόπου γέννησης του
απόσπασμα του ποινικού του μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας . Σε περίπτωση που ο
διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπός ή έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή , η αναζήτηση του ανωτέρω
αποσπάσματος ποινικού μητρώου γίνεται από το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε
από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 και 9, παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εφόσον το
κρίνει αναγκαίο.

Ο Σύνδεσμος με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, μπορεί να παρατείνει την διάρκεια
υλοποίησης της ενέργειας για τρεις (3) μήνες, με τις ίδιες τιμές, για τις ανάγκες που
πιθανόν προκύψουν ή έως ότου πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες για την ανακήρυξη
νέου αναδόχου για το επόμενο έτος.
Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού , την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών. Δεν θα
λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των
προμηθευόμενων υλικών της κάθε ομάδας.
5) Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται
στην τεχνική περιγραφή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Σε περίπτωση
κατά την οποία τα προσφερόμενα είδη δεν είναι προέλευσης χωρών της Ε.Ε. θα πρέπει να
αναφέρεται η χώρα προέλευσης. Κάθε συμμετέχοντας στον διαγωνισμό έχει τη δυνατότητα να
επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις (αμαξοστάσιο) του συνδέσμου, προκειμένου να σχηματίσει πλήρη
και εμπεριστατωμένη εικόνα για τις ανάγκες των οχημάτων, χαρακτηριστικά κλπ.
6) Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5%
της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται
κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. καθώς και με τον
Ν. 4281/2014.
7) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα με ποινή αποκλεισμού ,μέσα σε καλά
σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία
γράμματα:
α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
β) ο πλήρης τίτλος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου
γ) ο αριθμός της διακήρυξης
δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε) τα στοιχεία του αποστολέα
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.
Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται με ποινή αποκλεισμού :
Α) όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά , η εγγύηση συμμετοχής κ.τ.λ. καθώς και άλλα τεχνικά
στοιχεία του προσφερόμενου υλικού .

Β) καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Μέσα στον
φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου σε δύο (2)
αντίγραφα. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση
για την παράδοση στον τόπο και με τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη . Απ' έξω
ο φάκελος θα γράφει ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ίδια στοιχεία με εκείνα του φακέλου
των δικαιολογητικών.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη
της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόμιμα
θεωρημένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής και τις υπεύθυνες δηλώσεις ,
μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά , εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία
που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους - για όσα αναγράφεται η διάρκεια
ισχύος τους για τα υπόλοιπα εφόσον δεν έχει παρέλθει τρίμηνο από την έκδοση τους - θα
γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό. Ο συμμετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της
προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της διακήρυξης.
8) Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τιμοκατάλογο που θα υποβληθεί από τον
προμηθευτή και θα προσδιορίζονται αναλυτικά κατ’ είδος και τιμή μονάδας τα υπό προμήθεια
είδη ανά κατηγορία και μάρκα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη της υπηρεσίας.
Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις
και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων σε χώρο που θα ορίσει η
επιτροπή παραλαβής του Συνδέσμου.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής:
α. Τιμή με κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή), χωρίς Φ.Π.Α. .
β. Ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος.
Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. .
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος
βαρύνει το Σύνδεσμο. Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και
αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση για κανένα
λόγο.
9) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στο
Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου (Οδός Αεροδρομίου Τ.Κ. 29100,
Ζάκυνθος ) μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού και έως την ώρα 11:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).
10) Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων ειδών κατά σύνολο ή
κατά ομάδα δεν γίνονται δεκτές. Γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο
διαγωνιζόμενο.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
11) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 90 ημερών,
το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
12) Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, δηλαδή το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην κατηγορία (ομάδα) συμμετοχής για την
ανακήρυξη μειοδοτών, με αντικείμενο την: «Προμήθεια ανταλλακτικών & ελαστικών στα
μεταφορικά μέσα & μηχανήματα του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του
Έτους 2016». Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του
Συνδέσμου. Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη
τιμή για τα προσφερόμενα είδη. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή,
διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.
13) Τα είδη θα παραδίδονται τμηματικά, σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών κατά μέγιστο,
μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος . Η άρνηση ή η καθυστέρηση παράδοσης των

ζητούμενων από τις υπηρεσίες υλικών για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για το λόγο
καθυστέρησης στη πληρωμή από πλευράς του Δήμου προς τον Ανάδοχο, επισύρει όλες τις
νόμιμες ποινές, ακόμα και την έκπτωση του αναδόχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
14) Ο αριθμός των ζητούμενων μπορεί να αυξομειωθεί με ανάλογη αυξομείωση του
προϋπολογισμού.
15) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή
ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο δεκαπέντε (15) ημερών μετά από κάθε
παράδοση του.
16) Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή,
την υποβολή τιμολογίου και όλων των από το νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών.
17) Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για
τον Σύνδεσμο, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με έγγραφες προσφορές
μετά από νεότερη πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συμμετείχαν στον
προηγούμενο διαγωνισμό.
Επίσης ο Σύνδεσμος διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε
κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι’ αυτόν.
18) Τον μειοδότη βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο, τα έξοδα μεταφοράς και
παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
19) Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί κατά τα νόμιμα και θα αναρτηθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων του Συνδέσμου και σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα.
20) Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις του νόμου 2286/95 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
11389/93, όπως ισχύουν.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 25-02-2016
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Θεόδωρος Κάρδαρης

Μυλωνάς Παναγιώτης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την υπ’ αρ. 14/25-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Μυλωνάς Παναγιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ζάκυνθος 25-02-2016
Αριθ. Πρωτ. : 5/25-02-2016

Δ/νση : Οδός Αεροδρομίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2016

Ενέργεια : Προμήθεια
ανταλλακτικών & ελαστικών στα
μεταφορικά μέσα & μηχανήματα
του Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων του Έτους
2016
Προϋπολογισμός: 72.500,00 €
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α. 20.6671.001 / 20.6671.002
/ 20.6672.002

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών (μηχανικών,
υπερκατασκευών κλπ) & ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Συνδέσμου που τυχόν προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους 2016.
Ο Σύνδεσμος μας έχει στην κατοχή του 40 συνολικά οχήματα και μηχανήματα στα οποία
συμπεριλαμβάνονται απορριμματοφόρα, φορτηγά, μηχανήματα έργων, κλπ (βλ. Παράρτημα Α΄
Ειδικής Συγγραφής) Η προμήθεια ανταλλακτικών καθώς και η αντικατάσταση των ελαστικών,
κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου
του Συνδέσμου μας.
Ο Σύνδεσμος μας διαθέτει δικό του συνεργείο και ένα σημαντικό μέρος των εργασιών
συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και των μηχανημάτων ή υπερκατασκευών μετά των
απαιτούμενων ανταλλακτικών πραγματοποιούνται σ’ αυτό.
Η μετάβαση των οχημάτων-μηχανημάτων μας, σε εξωτερικά συνεργεία γίνεται για τους εξής
λόγους:
• Εξειδίκευση στο επισκευαστικό αντικείμενο,
• έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής στο συνεργείο του Συνδέσμου,
• ελλείψεις στο τεχνικό προσωπικό,
• αναγκαιότητα άμεσης και γρήγορης αποκατάστασης βλάβης λόγω φόρτου εργασίας στο
συνεργείο μας κλπ.
Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι: Λόγω των εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών, η άμεση και
γρήγορη επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων που εκτελούν κοινωφελές έργο είναι
απαραίτητη.
Όλα τα παραπάνω οχήματα – μηχανήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής,
χρειάζονται για την συντήρηση και επισκευή τους, το αντίστοιχο και ανάλογο για κάθε
περίπτωση ανταλλακτικό, το οποίο θα ταιριάζει στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος –
μηχανήματος ή υπερκατασκευής.
Λόγω του ότι τα οχήματα του Συνδέσμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι
παράδοσης των ανταλλακτικών-εργασιών καθώς και των ελαστικών να είναι όσο το δυνατό
μικρότεροι.

Τα ανταλλακτικά θα παραδίδονται σταδιακά στην έδρα του Συνδέσμου (δρόμος Αεροδρομίου)
σύμφωνα με τις ανάγκες του Συνδέσμου και μόνο κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας που θα
προκύπτει μετά από βλάβη ή προληπτική συντήρηση του κάθε οχήματος.
Ο Σύνδεσμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού αν δεν
προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε ανταλλακτικά ή εργασίες.
Οι σχετικές πιστώσεις αναγράφονται στον προϋπολογισμό του Συνδέσμου επί τη βάσει των
πραγματοποιηθεισών δαπανών κατά το προηγούμενο έτος και τυχόν ειδικών προβλέψεων.
Οι πιστώσεις του Συνδέσμου μας με τους κωδικούς αριθμούς για την προμήθεια των
ανταλλακτικών & των ελαστικών είναι:
667. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑ: 20.6671.001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΑ: 20.6672.002 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑ: 20.6671.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Η συνολική ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας των ανταλλακτικών & ελαστικών
ανέρχεται σε Εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ χωρίς Φ.Π.Α ήτοι: 72.500,00
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και βαρύνει τις παραπάνω πιστώσεις.
Ο διαγωνισμός επειδή αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. της Υ.Α. 11389/93 περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)
2. το νόμου 2286/95 "περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών
θεμάτων" (ΦΕΚ 19 Α)
3. το Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ Α 114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
4. Του Π.Δ 60/2007 ¨Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005¨.
5. Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
6. Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
7. Της ΚΥΑ 111/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) με την οποία
ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας & διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
Επίσης ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις:
Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί
καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας
καυσίμων & λιπαντικών κλπ των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ.
κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53»
N.2307/Α'/113/1995 - Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
Των Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α.
Ν.2539/97/τΑ’/244 - Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
Εγκύκλιος 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Συνδέσμου
(διεύθυνση Οδός Αεροδρομίου / τηλ. 2695048125) και σε συνεννόηση με την υπηρεσία να
εξετάσουν τα οχήματα - μηχανήματα και τις υπερκατασκευές και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα
για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με βάση τους όρους που θα καθορίσει με
απόφασή της το Δ.Σ του Συνδέσμου.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 25-02-2016
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Τεχνικών Έργων
Μυλωνάς Παναγιώτης

Θεόδωρος Κάρδαρης
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την υπ’ αρ. 14/25-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Μυλωνάς Παναγιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Δ/νση : Οδός Αεροδρομίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2016

Ζάκυνθος 25-02-2016
Αριθ. Πρωτ. : 5/25-02-2016
Ενέργεια : Προμήθεια
ανταλλακτικών & ελαστικών στα
μεταφορικά μέσα & μηχανήματα
του Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων του Έτους
2016
Προϋπολογισμός: 72.500,00 €
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α. 20.6671.001 / 20.6671.002
/ 20.6672.002

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1°
Αντικείμενο
Η παρούσα συγγραφή αφορά στις ανάγκες προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών
(μηχανικών, υπερκατασκευών κ.λ.π.) & ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του
Συνδέσμου, που τυχόν προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους 2016.
ΑΡΘΡΟ 2°
Ισχύουσες διατάξεις
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις;
1. της Υ.Α. 11389/93 περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)
2. το νόμου 2286/95 "περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών
θεμάτων" (ΦΕΚ 19 Α)
3. το Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ Α 114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
4. Του Π.Δ 60/2007 ¨Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005¨.
5. Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
6. Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
7. Της ΚΥΑ 111/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) με την οποία
ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας & διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
Επίσης ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις:
• Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί
καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας
καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει
Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53»
• N.2307/Α'/113/1995 - Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
• του Π.Δ. 370/95/τ. Α’/119 - και του Π.Δ. 105/2000/τ. Α’/100 - τα οποία προσαρμόζουν

•
•
•

το ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της ΕΕ 93/36 και 97/52, αντίστοιχα.
Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α.
Ν.2539/97/τΑ’/244 - Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
Εγκύκλιος 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
ΑΡΘΡΟ 3°
Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία είναι:
α) η Παρούσα Διακήρυξη
β) η Τεχνική Έκθεση
γ) η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ε) η Ενδεικτική Προμέτρηση
στ) ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
η) η Προσφορά του Αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 4°
Προϋπολογισμός
Η ενδεικτικά προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικών (50.813,00 ευρώ)
και ελαστικών 8.130,00 ευρώ) ανέρχεται συνολικά στα: 58.943,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Ήτοι: 72.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α
Θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 και τους εξής Κ.Α. 20.6671.001,
20.6671.002, & 20.6672.002 που αφορούν την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών
μέσων – λοιπών μηχανημάτων και ελαστικών για τις ανάγκες του Συνδέσμου.
Τα ποσά που αναφέρονται ανά κατηγορία δαπάνης στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν
δεσμεύουν τον Σύνδεσμο όσον αφορά στη διάθεση τους.
Η διάθεση και κατανομή των αναφερόμενων ποσών στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό για την
προμήθεια ανταλλακτικών & ελαστικών είναι ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά και βάσει των
πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν κατά το έτος 2016 και μόνο
μέχρι εξάντλησης τους.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με βάση τους όρους που θα καθορίσει το Δ.Σ του
Συνδέσμου.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με τον τρόπο που καθορίζεται από το άρθρο 20 του
ΕΚΠΟΤΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην κατηγορία συμμετοχής.
Λαμβάνονται υπόψη:
1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές.
2. Ο ανταγωνισμός που θα αναπτυχθεί
3. Την χαμηλότερη τιμή δηλ. το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην
κατηγορία συμμετοχής.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Κατακύρωση αποτελέσματος
Η κατακύρωση του αποτελέσματος γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή δηλ το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην κατηγορία συμμετοχής.
Εφόσον έχουν προσκομιστεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η προσφορά κρίνεται αποδεκτή
με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Σύμβαση

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος, υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύμβαση σε προθεσμία όχι
μικρότερη των πέντε (5) ούτε μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν
της πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται:
Σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας (χωρίς τον ΦΠΑ) μη
συνυπολογιζομένης της επιτευχθείσης έκπτωσης κατά τη δημοπρασία.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική
παραλαβή των κάθε είδους ανταλλακτικών, ελαστικών και πάσης φύσεως εργασιών και τη λήξη
της εγγύησης καλής λειτουργίας.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, των ανταλλακτικών, των ελαστικών και των εργασιών,
ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής τους.
Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών
οφειλόμενη σε κακή ποιότητα του υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις
οδηγίες του κατασκευαστή φθοράς του υλικού πρέπει να επανορθώνεται το συντομότερο από
της ειδοποίησης της υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόμιμες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 10°
Παραλαβή ανταλλακτικών-ελαστικών
Η παραλαβή των ανταλλακτικών & των ελαστικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Στη συνέχεια θα
υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο.
ΑΡΘΡΟ 11°
Τιμές – τρόπος πληρωμής
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια
της σύμβασης και για κανένα λόγω δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.
Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται μετά από κάθε παραλαβή των
ανταλλακτικών - εργασιών από την αρμόδια επιτροπή.
Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα
των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών & ελαστικών, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή η αξία
του εκάστοτε τιμολογίου.
• Οι προσφερόμενες τιμές στους τιμοκαταλόγους ανταλλακτικών & ελαστικών θα είναι σε
ευρώ και θα περιλαμβάνουν τη συσκευασία τους, τη μεταφορά και την παράδοση τους
στις αποθήκες του Συνδέσμου.
ΑΡΘΡΟ 12°
Ποιότητα υλικών
Τα ανταλλακτικά θα είναι αρίστης ποιότητας.
Ο Σύνδεσμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών να
στέλνει αυτά κατά την κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους
χαρακτηριστικών , με δαπάνη των προμηθευτών.
ΑΡΘΡΟ 13°
Προθεσμία παράδοσης
Τα ανταλλακτικά θα παραδίδονται σταδιακά και σύμφωνα με τις ανάγκες του Συνδέσμου. Ο
χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την
επόμενη της παραγγελίας.
Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών δίδεται
προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών ή εάν ορίζεται διαφορετικά σε έγγραφη εντολή της
υπηρεσίας διαφορετικά επιβάλλονται τα αναφερόμενα στο σημείο ΙΙ.13) της διακήρυξης.

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται και στη διακήρυξη στο σημείο ΙΙ.13).
Παράταση προθεσμίας παράδοσης μπορεί να δοθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
μετά από αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου με πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας. Σε
περίπτωση που το υλικό παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου επιβάλλεται στον
προμηθευτή εκτός από τις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 27 της 11389/93 Υπουργικής
απόφασης) και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας
Υπουργικής απόφασης και συγκεκριμένα:
1. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το μισό (1/2)
του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ χρόνου παράτασης, δύο
κόμμα πέντε τοις εκατό (2.5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα
ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
2. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω μισό (1/2), πέντε τοις εκατό (5%) επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς το ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των
ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να
παραδώσει τα είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού σε βάρος
του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο
χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα του ματαιώνονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή
αντικατάστασης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται
αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 14°
Παράταση παράδοσης ανταλλακτικών-εργασιών έκπτωση ανάδοχου
Για κάθε μέρα υπέρβασης της τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας παράδοσης ανταλλακτικών &
ελαστικών ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο της Διακήρυξης με απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου μετά από αιτιολογημένη έκθεση της υπηρεσίας.
Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά
από εισήγηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 και περί της
εκδόσεως του ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΕΚΠΟΤΑ).
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει
τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που
έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και
από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά είδη μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση,
όταν:
 Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα,
 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 15°
Φόροι-τέλη
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Σύνδεσμο.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 25-02-2016
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Μυλωνάς Παναγιώτης

Θεόδωρος Κάρδαρης
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την υπ’ αρ. 14/25-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Μυλωνάς Παναγιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Δ/νση : Οδός Αεροδρομίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2016

Ζάκυνθος 25-02-2016
Αριθ. Πρωτ. : 5/25-02-2016
Ενέργεια : Προμήθεια
ανταλλακτικών & ελαστικών στα
μεταφορικά μέσα & μηχανήματα
του Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων του Έτους
2016
Προϋπολογισμός: 72.500,00 €
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α. 20.6671.001 / 20.6671.002
/ 20.6672.002

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1°:
Αντικείμενο
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών & ελαστικών
(μηχανικών, υπερκατασκευών κ.λ.π.) των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Συνδέσμου που τυχόν προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους 2016.
Άρθρο 2°:
Σύνταξη προσφορών
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες, οι οποίοι ασχολούνται µε την
παραγωγή, εµπορία και διάθεση ανταλλακτικών. Για την προμήθεια ελαστικών θα γίνονται
δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες, οι οποίοι ασχολούνται µε την παραγωγή, εµπορία και
διάθεση ελαστικών οχημάτων.
Οι παραπάνω ιδιότητες θα πρέπει να αποδεικνύονται µε την προσκόμιση πιστοποιητικού
εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές, είτε για το σύνολο των κατηγοριών της μελέτης,
είτε για τις επί μέρους κατηγορίες αυτής.
Αντίστοιχα μειοδότες θα ανακηρυχθούν ανά κατηγορία, εκείνοι που θα προσφέρουν την
χαμηλότερη τιμή δηλ. το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην κατηγορία συμμετοχής.
Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των οχημάτων - μηχανημάτων
υπερκατασκευών της κατηγορίας θα χαρακτηρίζονται μη αποδεκτές και θα απορρίπτονται.

–

Οι διαγωνιζόμενοι -επί ποινή αποκλεισμού- θα πρέπει:
Στο τομέα ανταλλακτικών-ελαστικών:
Να προσκομίσουν για την κατηγορία που συμμετέχουν και για κάθε τύπο πλαισίου οχήματος ή
μηχανήματος ή υπερκατασκευής που περιλαμβάνεται μέσα σε αυτή, λίστες τιμοκαταλόγων με τα
γνήσια εργοστασιακά ανταλλακτικά, ελαστικά που προτείνει ο κατασκευαστής και το επίσημο
δίκτυο αντιπροσώπων ή εισαγωγέων.
Οι κατάλογοι θα υποβληθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD ROM).

Σε κάθε κατάλογο και CD θα αναγράφεται ευκρινώς ο διαγωνισμός, η κατηγορία και ο α/α
(αύξων αριθμός) του πλαισίου οχήματος ή μηχανήματος ή υπερκατασκευής που αντιστοιχεί
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.
Οι τιμές θα είναι σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α για όλα τα προσφερόμενα ανταλλακτικά και θα
αναφέρεται και το ποσοστό Φ.Π.Α επί τις εκατό %.
Στους τιμοκαταλόγους που θα κατατεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο την ημέρα του διαγωνισμού
θα τηρείται η κωδικοποίηση (PART NUMBER) του εργοστασίου κατασκευής των προτεινόμενων
γνήσιων ανταλλακτικών και ελαστικών
Επί των τιμών στους ανωτέρω τιμοκατάλογους της κατηγορίας θα προσφερθεί ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%).
Θα πρέπει να αποδείξει ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα για τη χρήση για
την οποία αυτά προορίζονται, προσκομίζοντας κατά περίπτωση επίσημη βεβαίωση του
κατασκευαστή του οχήματος – μηχ/τος ή της υπερκατασκευής, η οποία θα αναφέρει ότι τα
προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία
προορίζονται.
Η προσφορά του θα συνοδεύεται από επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας των αντίστοιχων
οχημάτων-μηχ/των ή υπερκατασκευών η οποία θα βεβαιώνει την ιδιότητά του ως αποκλειστικού
ή επίσημου αντιπροσώπου ή διανομέα.
Η προσφορά θα συνοδεύεται επίσης από επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας των
αντίστοιχων οχημάτων-μηχ/των ή υπερκατασκευών στη χώρα η οποία θα βεβαιώνει ότι
αναλαμβάνει σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας να τον τροφοδοτεί με τα απαραίτητα
ανταλλακτικά για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Α) Εάν είναι εξουσιοδοτημένος έμπορος:
- Θα καταθέσει τον επίσημο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών του επίσημου δικτύου για τα
αντίστοιχα οχήματα-μηχ/τα ή υπερκατασκευές του Συνδέσμου
- Θα πρέπει να βεβαιώσει ότι οι τιμοκατάλογοι που καταθέτει περιέχουν όλα τα ανταλλακτικά
όπως τα προτείνει ο κατασκευαστής που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα-μηχ/τα ή
υπερκατασκευές του Συνδέσμου και είναι τα γνήσια που προτείνει.
- Θα πρέπει να αποδείξει ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα για τη χρήση
για την οποία αυτά προορίζονται, προσκομίζοντας κατά περίπτωση επίσημη βεβαίωση του
κατασκευαστή του οχήματος – μηχ/τος ή της υπερκατασκευής, ή βεβαίωση του επίσημου
αντιπροσώπου στη χώρα η οποία θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι
κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται.
- Η προσφορά θα συνοδεύεται από επιστολή του επίσημου αντιπροσώπου ή διανομέα της
κατασκευάστριας εταιρείας των αντίστοιχων οχημάτων-μηχ/των ή υπερκατασκευών στη χώρα ή
το εξωτερικό, η οποία θα βεβαιώνει την ιδιότητα του ως μέλους του επίσημου δικτύου της
εταιρείας και επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας των αντίστοιχων οχημάτων-μηχ/των ή
υπερκατασκευών στη χώρα, η οποία θα βεβαιώνει την ιδιότητα του ως επίσημου αντιπροσώπου.
- Η προσφορά επίσης θα συνοδεύεται από επιστολή του επίσημου αντιπροσώπου ή διανομέα,
της κατασκευάστριας εταιρείας των αντίστοιχων οχημάτων-μηχ/των ή υπερκατασκευών στη
χώρα η οποία θα βεβαιώνει ότι αναλαμβάνει σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας να τον
τροφοδοτεί με τα απαραίτητα ανταλλακτικά για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Β) Στην περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι ανεξάρτητος έμπορος
και διακινεί ή χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο
δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα:
- Θα καταθέσει τον επίσημο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών του επίσημου δικτύου αντιπροσώπων
ή διανομέων στην χώρα για τα αντίστοιχα οχήματα-μηχ/τα ή υπερκατασκευές του Συνδέσμου
- Θα πρέπει να βεβαιώσει ότι οι τιμοκατάλογοι που καταθέτει περιέχουν όλες τις εργασίες και τα
ανταλλακτικά όπως τα προτείνει ο κατασκευαστής που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα-μηχ/τα
ή υπερκατασκευές του Συνδέσμου και είναι τα γνήσια που προτείνει.

- Θα πρέπει να αποδείξει ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα για τη χρήση
για την οποία αυτά προορίζονται, προσκομίζοντας κατά περίπτωση επίσημη βεβαίωση του
κατασκευαστή του οχήματος – μηχ/τος ή της υπερκατασκευής, ή βεβαίωση του επίσημου
αντιπροσώπου στη χώρα η οποία θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι
κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται.
- Η προσφορά επίσης θα συνοδεύεται από επιστολή του επίσημου αντιπροσώπου ή διανομέα,
της κατασκευάστριας εταιρείας των αντίστοιχων οχημάτων-μηχ/των ή υπερκατασκευών στη
χώρα η οποία θα βεβαιώνει ότι αναλαμβάνει σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας να τον
τροφοδοτεί με τα απαραίτητα ανταλλακτικά για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
- Επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας των αντίστοιχων οχημάτων-μηχ/των ή
υπερκατασκευών στη χώρα, η οποία θα βεβαιώνει την ιδιότητα του επίσημου αντιπρόσωπου ή
διανομέα.

Άρθρο 3°:
Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών
3.1 Ανταλλακτικά
Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι τα γνήσια του
εργοστασίου κατασκευής του κάθε οχήματος-μηχ/τος-υπερκατασκευής μπορεί όμως, όταν
παραστεί ανάγκη να γίνονται δεκτά από την επιτροπή παραλαβής και αυτά της εφάμιλλης
ποιότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1400/2002 (ή του αναθεωρημένου
461/2010), άριστης ποιότητας (όχι διαλογής):
Ορισμός γνήσιου ανταλλακτικού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13
παράγραφος κ.: «γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας με τα συστατικά που
χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του αυτοκινήτου οχήματος και τα οποία παράγονται με
τις τυποποιημένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του
αυτοκινήτου οχήματος για την παραγωγή συστατικών μερών ή ανταλλακτικών για το οικείο
αυτοκίνητο. Περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή
παραγωγής με τα εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκμαίρεται ότι
πρόκειται για γνήσια ανταλλακτικά εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών πιστοποιεί ότι όλα
αυτά τα μέρη είναι εφάμιλλης ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη
συναρμολόγηση του οικείου αυτοκινήτου οχήματος και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις
προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήματος.
Ορισμός ανταλλακτικού εφάμιλλης ποιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002
σελ.13 παράγραφος κα.: «ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας»: μόνον τα ανταλλακτικά που
κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει
ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν
για τη συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχημάτων.
Όσον αφορά στα ανταλλακτικά, ελαστικά και αναλώσιμα, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από
πιστοποιητικό (σήμανση) CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από
τις αντίστοιχες οδηγίες.
Τα πιστοποιητικά CE είναι διάρκειας ισχύος τεσσάρων έως πέντε ετών και εκδίδονται ανάλογα με
τα οριζόμενα από τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο μειοδότης θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αποδέχεται με δήλωση του η οποία θα
επισυνάπτεται στην προσφορά του ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα
φέρουν την προαναφερόμενη σήμανση CE.
Η μη απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιμα αποτελεί αιτία
δωρεάν αντικατάστασης τους άμεσα από τον μειοδότη.
Το πιστοποιητικό CE εκδίδεται για συγκεκριμένο προϊόν η σειρά προϊόντων που ρητά πρέπει να
αναφέρονται ή να αναγράφονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE.
Στο πιστοποιητικό CE είναι απαραίτητο να αναγράφεται το μοντέλο και ο τύπος του προϊόντος
για το οποίο έχει εκδοθεί.

3.2 Λοιποί όροι:
• Τα ανταλλακτικά που προσφέρονται πρέπει να είναι τα κατάλληλα για το σκοπό για τον
οποίο χρησιμοποιούνται, με έμφαση στην προέλευση τους όσον αφορά στο αν είναι τα
γνήσια τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής.
• Σε κάθε περίπτωση ο Σύνδεσμος προτείνει τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προτείνονται
από τα εργοστάσια κατασκευής των αντίστοιχων οχημάτων-μηχ/των ή υπερκατασκευών.
Απορρίπτονται ανταλλακτικά ιμιτασιόν και ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχημάτων-μηχ/τωνυπερκατασκευών.
• Σε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν
κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο Σύνδεσμος μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή
έκπτωτο.
• Τονίζουμε την αναγκαιότητα της υπηρεσίας μας να προχωρεί στην άμεση επισκευή και
συντήρηση των οχημάτων της σε καθημερινή βάση.
• Ο συμβατικός χρόνος των προμηθειών, αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και είναι
ετήσιος. Ο Σύνδεσμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση μέχρι
της απορροφήσεως όλου του κονδυλίου του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάλογα με
τις ανάγκες της Υπηρεσίας και μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη έτους 2016, για όλες τις
κατηγορίες οχημάτων - μηχανημάτων – υπερκατασκευών ή για ορισμένες κατηγορίες με
τους ίδιους όρους και με τις αυτές τιμές.
• Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών
τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα
πραγματοποιήσουν στο αμαξοστάσιο του Συνδέσμου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να
δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών και τους μηχανισμούς που αυτές φέρουν και
στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν.
• Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του
Συνδέσμου (Διεύθυνση δρόμος Αεροδρομίου, τηλ. 2695048125, Ζάκυνθος) και σε
συνεννόηση με την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήματα-μηχ/τα και τις υπερκατασκευές
και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
• Ο αριθμός, η μάρκα, τα μοντέλα και οι τύποι των οχημάτων-μηχ/των-υπερκατασκευών
του Συνδέσμου αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα «Α» της ειδικής συγγραφής
υποχρεώσεων της μελέτης.
• Οι αριθμοί πλαισίου και κινητήρα οι οποίοι αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν
δίδονται για τον προσδιορισμό των τύπων των οχημάτων-μηχ/των και αποτελούν το
κυριότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά για τα οχήματα-μηχ/ματα του Συνδέσμου θα πρέπει να
καλύπτουν όλα τα επιμέρους μηχανικά υποσυστήματα τους όπως αυτά προκύπτουν από τον
κατασκευαστή.

3.3 Τα κυριότερα μηχανικά υποσυστήματα και σχετικά ανταλλακτικά, ενδεικτικά είναι:
1. Κινητήρας
Καπάκι
Δακτυλίδια
μπιέλες
πείροι
Χιτώνια
Κουζινέτα εκκεντροφόρου
Οδηγοί βαλβίδων
Έδρες βαλβίδων
Φλάντζες, τσιμούχες

Ελατήρια
Αντλία πετρελαίου / βενζίνης
Αντλία νερού
Ακροφύσια ψεκασμού
Υπερσυμπιεστή
Φίλτρα λαδιού
Φίλτρα αέρα
Φίλτρα καυσίμου

2. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων /Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Φουρκέτες
Συγχρονιζέ
Ρουλεμάν
Γρανάζια
Φλάντζες

Τσιμούχες
Πρωτεύων άξονας κομπλέ
Δευτερεύων άξονας κομπλέ
Σταυροί ταχυτήτων
Σταθερά ταχυτήτων κλπ

3. Συμπλέκτης
Άνω τρόμπα συμπλέκτη
Κάτω τρόμπα συμπλέκτη
Σετ δίσκου πλατώ-ρουλεμάν
Ζεύγη φερμουίτ
Δίσκος
Πλατώ
Φυσούνα
4. Σύστημα αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)
αμορτισέρ
σούστες
μπρακέτα
σινεμπλόκ
κόντρες κλπ.
5. Σύστημα πέδησης
Υλικά δικτύου αέρος
Κεντρική βαλβίδα
Φυσούνες τροχών
Ρεγουλατόροι φρένων

Ταμπούρα
Σιαγώνες φερμουίτ
ρουλεμάν τροχών - μουαγιέ
τσιμούχες – δαχτυλίδια.

6. Εμπρόσθιο σύστημα
ακραξώνιο
πείρος ακραξωνίου
ρουλεμάν πείρων ακραξωνίων
ρουλεμάν μουαγιέ
τσιμούχες μουαγιέ
ροδέλες συνθετικές
ροδέλες μεταλλικές

γλύστρες - κουζινέτα
τάπες πειρόδακτυλίων
γρασσαδοράκια
Ακρόμπαρα μικρής - μεγάλης μπάρας
Μηχανισμός διεύθυνσης
Υδραυλική αντλία τιμονιού
Μαρκούτσι πιέσεως

7. Αεροσυμπιεστής
στρόφαλος
ρουλεμάν
ελατήρια κοφλέρ, σετ
δακτυλίδια
μπιέλες
σετ ελατήρια
σετ φλάντζες
8. Διαφορικό
Πηνίο κορώνα ρουλεμάν
Μειωτήρες - ημιαξονίων
Φλάντζες, τσιμούχες κλπ
9. Μίζα
Μίζα κομπλέ
Δακτυλίδια μίζας
"Καρβουνάκια" μίζας
Αυτόματος μίζας
Μπουτόν μίζας

σκάστρα κοφλέρ
σετ φλάντζες κοφλέρ
σετ ελατήρια κοφλέρ
βαλβίδα κοφλέρ
χιτώνιο κοφλέρ
φίλτρα

10. Δυναμό
Δυναμό κομπλέ
Δακτυλίδια δυναμό
Αυτόματος δυναμό
Ρουλεμάν δυναμό
Πηνείο δυναμό
11. Μπαταρία
Μπαταρία 12 ή 24V
Πόλος μπαταρίας

12. Καμπίνα
Αμορτισέρ κουβουκλίου
Μπουκάλα ανύψωσης
Αντλία ανύψωσης
Ταπετσαρία (οροφής, θυρών πίσω μέρους καμπίνας)
Πάτωμα καμπίνας
Σύστημα άρθρωσης καμπίνας στο σασί
Καθίσματα αέρος
Αφρολέξ, τελάρα, ελατήρια και ταπετσαρία
Μηχανισμοί βάσης καθίσματος
Εμπρόσθιοι υαλοπίνακες
Υαλοπίνακες παραθύρων
Αρθρώσεις θυρών.
Μηχανισμοί ανύψωσης παραθύρων

Μηχανισμοί ασφάλισης θυρών
Καθρέπτες
Βάση καθρέπτη
Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων
Τσιμούχες για στεγανοποίηση κλπ.
Διακόπτης τιμονιού
Λάμπες ιωδίου 24V/H3
Κόρνα
Κάλυμα φανού πλαστικό εμπρόσθιο
Κάλυμα φανού πλαστικό οπίσθιο
Φανός κομπλέ εμπρόσθιος
Φανός κομπλέ οπίσθιος
Διακόπτης αλάρμ

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μετά από αυτοψία να ενημερωθούν για την ποικιλία των
υπερκατασκευών του Συνδέσμου. Οι τύποι των υπερκατασκευών αναφέρονται στον Πίνακα του
παραρτήματος Α΄ της ειδικής συγγραφής.
Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα επιμέρους μηχανικά
υποσυστήματα όπως αυτά προκύπτουν από τον κατασκευαστή.
Ενδεικτικά ανταλλακτικά και εργασίες φαίνονται στους ενδεικτικούς πίνακες επιμέτρησης του
παραρτήματος Α’
3.4 Προμήθεια ελαστικών
Τα ελαστικά θα πρέπει να καλύπτονται από όλα τα πιστοποιητικά (CE κλπ) που προβλέπονται
αντιστοίχως, όπως αυτά των ανταλλακτικών.
Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι παραγωγής τουλάχιστον του προηγουμένου έτους από αυτό του
διαγωνισμού (2015) και όχι παλαιότερα και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα σχετικά
πιστοποιητικά με τις αντίστοιχες ενδείξεις επί του ελαστικού (για όσες προβλέπονται) με την
ημερομηνία εμπεριεχόμενη.
Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας με τους τύπους ελαστικών προς αντικατάσταση:
Τύποι
Ελαστικών 11/22,5
/ όχημα
205/70/-R15

1200
13/22/5
18/4/2026
R20,13/ 315/80/ 136/45 & 13R22,5
12,5/80/18
22/5
22,5
600-9

205/75/ 215/70/ 22,5/75
16
15
/16

195/75/
16

20,5/25

205/16

22,5/75/ 245/70/1 285/70/19, 315/65/2 315/70/2 315/80/2
17,5
9,5
5
2
2,5
2,5

Η ακριβείς ποσότητες δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν διότι ο βασικός λόγος για την
αντικατάστασή τους δεν είναι μόνο η φυσική φθορά, αλλά και έκτακτα συμβάντα που
προκύπτουν από την συχνή χρήση των μηχανημάτων & των οχημάτων σε δύσβατους δρόμους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Α/
ΚΥΚΛΟΦΟ
Α
ΡΙΑΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣ
ΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥ
ΗΣ

Α'
ΑΔΕΙ
Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ή
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΚΑΥΣΙ
ΜΟ

ΕΙΔΟΣ

F4AE3681B

ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ

WDB67503315
963986

36693810273
907

ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕ
ΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΛΥΜΜΑΤΟΦΟ
ΡΟ

XLRAE55CF0L2
39391

CE184C2152
0397

ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ

2003

XLRAE55CF0L2
43184
VWASBFTL012
148060

CE184C2153
7746
BD30
031919Y

ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ

IVECOMAGIRUS

2007

WJME3TRS20C
171834

F3BE0681G*
B

ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕ
ΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟ

KHI 9066

IVECO

2008

9

KHI 9068

MITSUBISI

2008

10

KHI 9083

MERCEDES

2013

11

KHI 9084

MERCEDES

2013

12

KHI 9085

MERCEDES

2013

13

KHI 9086

MERCEDES

2013

14

KHI 9087

MERCEDES

2013

15

KHI 9886

IVECO

2008

16

KHO 3871

STAGER

1988

17

KHY 3802

MERCEDES

1993

18

KHY 3806

MERCEDES

1993

19

KHY 3807

MERCEDES

20

KHY 3816

MITSUBISI

1995

21

KHY 3817

MERCEDES

1995

22
23

KHY 3827
ME 41074

MERCEDES
IVECO

1997
2003

FIAT-IVECO

2003

KHH 4388

IVECO

2009

ZCFA1LJ01023
87560
2CFA1LGO3035
50451

3

KHI 3811

MERCEDES

2011

4

KHI 5181

DAF

2003

5

KHI 5182

2008

6

KHI 5188

DAF
NISSAN
VEHICUL

7

KHI 9059

8

1

ΚΗΙ 5187

2

ZCFA1EG13025
11400
TYBFE74BB4DU
05658
WDB9301131L
741126
WDB9301131L
Z41127
WDB9301131L
741476
WDB9301131L
743038
WDB9525031L
682688
ZCFA1LG03025
26826
WDH61500140
1
WDB65610715
733410
WDB65610715
750934
WDB63610715
593424
JMBCNK320RP
000107
WDB6561091K
040662
WDB6561091K
235438
ZCFAID000235

F4AE0681B

F4AE3681B
4M42-3AT2
OM501LA.V
OM501LA.V
OM501LA.V
OM501LA.V
OM906LA
F4AE3681B
WDH615001069/36
44190510637
521
44190510653
423
44190510611
273
4G63QR2183
40197510755
134
44592410908
975
FIAT

ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝ
Η
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ
ΓΕΡΑΝΟΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ
ΚΑΔΟΠΛΥΝΤ
24

8612
WDB9702731L
741112

806045/B

46608926
OM 904 LA
III/5

ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ

24

ME 41100

MERCEDES

2013

25

ME 5942

2007

26

ME 72200

HYUNDAI
DAIMLERCHRYSLER

2003

LD0110899
WDB9720721K
593766

27

ZAE 2564

IVECOMAGIRUS

2000

WJMB1VMT00C
062712

846041C303
053950

ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ

ΣΑΡΩΘΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕ
ΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟ

28

ΚΗΙ 9065

IVECO

2008

ZCFA1VM0302
501563

F4AE3681E

ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ

29

ΚΗΙ 9067

IVECO

2008

ZCFA1LJ03025
04628

F4AE3681D

ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ

30

ΚΗΙ 9069

IVECO

2008

ZCFC65D00056
94855

F1CE0481H

ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ

31

ΚΗΙ 9074

FORD

2010

32

ΚΗΙ 9077

MERCEDES

2010

33

ΚΗΟ 4282

MERCEDES

1995

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΡ/ΝΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ

34

ΚΗΥ 3842

MITSUBISI

35

ΚΥ 5940

36

ΜΕ 5943

37

ΜΕ 60963

COMATSU
NEW
HOLLAND
VEGA
/
MERCEDES

38

39
40

WL
OM 906 LA
40197510748
091
4D56

2001

93F23106

10775

2008

3165631
WDB9720721K
521215

481548
OM904LAI/400

24300

EH02M20
230445V42971KW
1356

2000

NISSAN
CATERPILL
AR
DOPPSTAD
T DW 3060

WEOLMBE108
W760478
WDB9525031L
387831
WDB65109KO3
3036
MMBCNK7401D
003464

DAIMLERAG

ΗΡΙΟ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΚΑΔΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

77ΥΟ12355
2013

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛ
ΑΙΟ

ΜΙΚΡΟ 4Χ4
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΣΑΡΩΘΡΟ
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡ
Ο
ΟΔΟΠΟΙΗΤ.
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΡΠ.
ΡΥΜΟΥΛΚ.
ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 25-02-2016
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Θεόδωρος Κάρδαρης

Μυλωνάς Παναγιώτης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την υπ’ αρ. 14/25-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Μυλωνάς Παναγιώτης
25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ζάκυνθος 25-02-2016
Αριθ. Πρωτ. : 5/25-02-2016

Δ/νση : Οδός Αεροδρομίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2016

Ενέργεια : Προμήθεια
ανταλλακτικών & ελαστικών στα
μεταφορικά μέσα & μηχανήματα
του Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων του Έτους
2016
Προϋπολογισμός: 72.500,00 €
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α. 20.6671.001 / 20.6671.002
/ 20.6672.002

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Επειδή ο διαγωνισμός αφορά στις προμήθειες ανταλλακτικών και ελαστικών για βλάβες που
τυχόν προκύψουν για το έτος 2016, καθίσταται δύσκολος ο ενδεικτικός προσδιορισμός
ποσοτήτων σε ανταλλακτικά & ελαστικά διότι: Το κάθε όχημα, μηχάνημα ή υπερκατασκευή
αποτελεί ένα σύνολο από πλειάδα ανταλλακτικών και μικροεξαρτημάτων που είναι δύσκολο εκ
τον προτέρων να εκτιμηθεί τι απ’ όλα αυτά θα χρειαστεί κατά την διάρκεια του έτους ο
Σύνδεσμος. Επομένως τυχόν προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν από την Υπηρεσία, καθότι θα
ήταν αβάσιμες.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 25-02-2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Μυλωνάς Παναγιώτης

Θεόδωρος Κάρδαρης
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την υπ’ αρ. 14/25-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Μυλωνάς Παναγιώτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ζάκυνθος 25-02-2016
Αριθ. Πρωτ. : 5/25-02-2016

Δ/νση : Οδός Αεροδρομίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2016

Ενέργεια : Προμήθεια
ανταλλακτικών & ελαστικών στα
μεταφορικά μέσα του
Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων του Έτους 2016
Προϋπολογισμός: 72.500,00 €
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α. 20.6671.001 / 20.6671.002
/ 20.6672.002

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών & ελαστικών στα μεταφορικά
μέσα – λοιπά μηχανήματα του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου, έχει ως
εξής :
Η ενδεικτικά προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας των οχημάτων & μηχανημάτων με
ανταλλακτικά (50.813,00 ευρώ) και ελαστικά (8.130,00 ευρώ) ανέρχεται στα:
58.943,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ήτοι: 72.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 25-02-2016
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Θεόδωρος Κάρδαρης

Μυλωνάς Παναγιώτης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την υπ’ αρ. 14/25-02-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Μυλωνάς Παναγιώτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Δ/νση : Οδός Αεροδρομίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2016

Ζάκυνθος 25-02-2016
Αριθ. Πρωτ. : 5/25-02-2016
Ενέργεια : Προμήθεια
ανταλλακτικών & ελαστικών στα
μεταφορικά μέσα & μηχανήματα
του Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων του Έτους
2016
Προϋπολογισμός: 72.500,00 €
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α. 20.6671.001 / 20.6671.002
/ 20.6672.002

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για προμήθεια ανταλλακτικών.
(κατά το σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιμοκαταλόγου
ανταλλακτικών)
Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων
……………………………………………………………………………………..……………
….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………….…………………………
με έδρα τ………………………..………………οδός
…………………………..………………… αριθμ. ……..…..
Τ.Κ.: ……………………………… Τηλ.: ……………………………………………….
Fax: ……………………
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των
λοιπών στοιχείων, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι την αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη.
Αναλαμβάνω να προμηθεύω στο Σύνδεσμο σας,
των…………………………………………. ευρώ, προσφέροντας για:

ανταλλακτικά

έως

του

ποσού

Α) Όλη την κατηγορία ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%).
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:………………………………………….…….…………………………………. % ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : ………… %
Β) Για την επί μέρους κατηγορία των ……………………………………………………………… ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%).
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:………………………………………….…….…………………………………. % ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : ………… %

(Τόπος και ημερομηνία)
…………………, ……… / ……… / 20…
Ο Προσφέρων
(Υπογραφή – σφραγίδα)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Δ/νση : Οδός Αεροδρομίου
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004
e-mail: sydiazak@otenet.gr
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2016

Ζάκυνθος 25-02-2016
Αριθ. Πρωτ. : 5/25-02-2016
Ενέργεια : Προμήθεια
ανταλλακτικών & ελαστικών στα
μεταφορικά μέσα & μηχανήματα
του Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων του Έτους
2016
Προϋπολογισμός: 72.500,00 €
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α. 20.6671.001 / 20.6671.002
/ 20.6672.002

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για προμήθεια ελαστικών.
(κατά το σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιμοκαταλόγου
ελαστικών)
Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων
……………………………………………………………………………………..……………
….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………….…………………………
με έδρα τ………………………..………………οδός
…………………………..………………… αριθμ. ……..…..
Τ.Κ.: ……………………………… Τηλ.: ……………………………………………….
Fax: ……………………
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των
λοιπών στοιχείων, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι την αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη.
Αναλαμβάνω να προμηθεύω στο Σύνδεσμο σας με ελαστικά έως του ποσού των……………… ευρώ,
προσφέροντας για όλη την κατηγορία ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%).

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:………………………………………….…….…………………………………. % ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ………… %

(Τόπος και ημερομηνία)
…………………, ……… / ……… / 20…
Ο Προσφέρων
(Υπογραφή – σφραγίδα)
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