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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε επανάληψη πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ. Απόφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών. σύμφωνα με την μελέτη και τους όρους της παρούσας διακήρυξης
« Προμήθεια ενός φορτηγού τύπου Βαν και πέντε δίκυκλων μηχανών» για τις ανάγκες του Κοινωνικού
Οργανισμού Δήμου Πατρέων στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος NEBSOC, CPV 34100000-8
συνολικού προϋπολογισμού 54.974,85 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% .
Άρθρο 1ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από τις εξής διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και του άρθρου 23 παρ. 4,5,6 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ. Απόφ.
11389/1993).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ)
3. Τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα».
4. Την Κ.Υ.Α 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β΄ 24-7-02) απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης.
5. Την Π1/3305/3-11-2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
(ΦΕΚ 1789/12-11-2010 τεύχος Β΄ ).
6. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 « Περί δημοσίευσης προκηρύξεων, έργων προμηθειών, υπηρεσιών
στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο».
8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ 13.07.2010) « Ενίσχυση διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
9. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15.09.2011) «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014).
11. Την υπ΄αριθμ. 7/2015 θεωρημένη μελέτη της Γεν. Δ/νσης Έργων & Περιβάλλοντος Δ/νση
Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Σχεδιασμού, Τμήμα Σχεδιασμού και Ελέγχου Δήμου Πατρέων.
12. Την υπ’ αριθ. 186/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου
Πατρέων περί έγκρισης διάθεσης της πίστωσης και διενέργειας προμήθειας καθώς και την έγκριση
τεχνικών προδιαγραφών μελέτης – καθορισμού ορών διαγωνισμού .
13. Την υπ’ αριθ. 222/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου
Πατρέων περί επανάληψης διαγωνισμού.
Άρθρο 2ο
Συμβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ’ αυτήν ( με τη σειρά ισχύος τους) είναι:
1. Διακήρυξη
2. Τεχνική Έκθεση

3.
4.
5.
6.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός Προσφοράς
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τεχνικές Προδιαγραφές

Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α,
με αξιολόγηση σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Άρθρο 4ο
Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία προσφορών
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία
(οικονομικά, τεχνικά κ.τ.λ) των προσφορών τους. Τα στοιχεία αυτά θα είναι απόλυτα δεσμευτικά για
αυτούς, κατά την υπογραφή της σύμβασης και κατά την διαδικασία της προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας.
Άρθρο 5ο
Τιμές προσφορών
Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα
προμήθεια , θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η
τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμείνει σταθερή για όσο
θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της
παράδοσης των ζητουμένων οχημάτων, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη
στους όρους διακήρυξης.
Άρθρο 6ο
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στον Κοινωνικό Οργανισμό Δήμου Πατρέων στην οδό Γούναρη 76, Τ.Κ. 26 224
την 30/07/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ, όπου οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις
προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην Επιτροπή
Διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. Επίσης, οι προφορές με όλα τα απαραίτητα
στοιχεία μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά στον Κοινωνικό Οργανισμό μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη
ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση:
Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, Γούναρη 76, Τ.Κ 26 224 Πάτρα, Γραφείο Προμηθειών
2ος όροφος.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
Άρθρο 7ο
Επιτροπή διαγωνισμού
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) είναι
η αρμόδια επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έπειτα από διαδικασία
κλήρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και σύμφωνα με το άρθρο 46 της
Υπουργικής Απόφασης 11389/ΦΕΚ 185 Β΄/ 23-3-1993 « Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) .
Η διακήρυξη θα βρίσκεται στα γραφεία του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων όπου οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση ( Γρ, Προμηθειών, Γούναρη
76, Τ.Κ 26 224 Πάτρα τηλ. 2610-390-974 και fax 2610- 390-967, πληρ. κα Σακαρέλου Ελένη και κα
Καλούδη Ευανθία .
Άρθρο 8ο
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών ( Υπ. Απόφ. 11389/1993 άρθρο 6)

Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή
σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία.
Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος.
Άρθρο 9ο
Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Υπ. Απόφ. 11389/1993 άρθρο 7)
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών
εφ’ όσον αφορά τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Με την κατάθεση της προσφοράς ακόμη
απαιτείτε επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του
διαγωνιζόμενου για τα κάτωθι:
Ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης και τους
αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη,
Ότι η προσφορά του δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές,
Ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος,
Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και
ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων όπως επίσης και των υποχρεώσεών
του προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.
Ότι το προσφερόμενο είδος συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Η δήλωση χρειάζεται οπωσδήποτε να έχει τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοματεπώνυμο,
ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας,
τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ.τ.λ), ώστε να είναι σωστή και πλήρης σε στοιχεία
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
Α. Οι Έλληνες πολίτες.
1. 9.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% (δύο τοις εκατό) της προ εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
εκτός ΦΠΑ., (Ν. 4281/8-8-2014 άρθρο 157).
9.2 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και
το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
9.3 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος
τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
9.4 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος
τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
Β. Οι Αλλοδαποί
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.
Γ. Τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, με την ακόλουθη τροποποίηση όσον αφορά τα πιστοποιητικά του
εδαφίου 9.4:
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα οποία
να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος
τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε
αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνες (Ε.Π.Ε) θα προσκομίσουν
πιστοποιητικά όλων των οργανισμών ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Δ. Οι Συνεταιρισμοί
Α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Β) Δικαιολογητικά όπως των εδαφίων 9.2, 9.3 και 9.4 ανωτέρω.
Γ) Οι ενώσεις υποψηφίων προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και
επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλυτέρου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική
δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να
υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν
βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
4. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν
προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση,
βεβαιωμένου του γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συμβολαιογράφο (βλ. 6η παράγραφο του 7ου άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993).
Άρθρο 10ο
Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής
Το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό) της προ εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός
ΦΠΑ. (άρθρο 157 παρ.1α του Ν.4281/2014)
Συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται ως ακολούθως :
1) Στην περίπτωση κατά την οποία η προσφορά αφορά μόνο στα υλικά της Ομάδας υλικών Α, η εγγύηση
συμμετοχής ορίζεται σε 650,00 € (εξακόσια πενήντα ευρώ).
2) Στην περίπτωση κατά την οποία η προσφορά αφορά μόνο στα υλικά της Ομάδας υλικών Β, η
εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 243,90 € (διακόσια σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά).
3) Στην περίπτωση κατά την οποία η προσφορά αφορά στο σύνολο της προμήθειας ( στα υλικά της
Ομάδας υλικών Α και της Ομάδας υλικών Β), η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 893,90 €
(οκτακόσια ενενήντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά).
Επισημαίνουμε ότι η κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. (άρθρο 26
παρ.1β ΕΚΠΟΤΑ, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 4590/3.11.2014)
Προσφορά, της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει
δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%. (άρθρο 26 παρ.1γ ΕΚΠΟΤΑ, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
4590/3.11.2014)
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. (άρθρο 26 παρ.1ζ ΕΚΠΟΤΑ, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 4590/3.11.2014)
Χρόνος ισχύος
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για διακόσιες δέκα (210) ημέρες.
Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. (άρθρο 157 παρ.1α του Ν.4281/2014)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό (πέντε τοις εκατό) 5% επί
της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. (άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014)
Διευκρινίζουμε ότι από τον παρόντα διαγωνισμό μπορούν να προκύψουν τρία είδη συμβάσεων :

1) Σύμβαση που θα αφορά στην προμήθεια μόνο των υλικών της Ομάδας υλικών Α (όλων των
ποσοτήτων της ομάδας).
2) Σύμβαση που θα αφορά στην προμήθεια μόνο των υλικών της Ομάδας υλικών Β (όλων των
ποσοτήτων της ομάδας).
3) Σύμβαση που θα αφορά στο σύνολο της προμήθειας, δηλαδή στο σύνολο των Ομάδων υλικών
(Α και Β) και των ποσοτήτων τους.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να
αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. παρ. 2.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την
οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων
και του εκπρόθεσμου. (άρθρο 26 παρ.2ε ΕΚΠΟΤΑ, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 4590/3.11.2014).
γ) Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρουν:
Την ημερομηνία έκδοσης.
Το εκδότη.
Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου
Πατρέων).
Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής .
Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από
τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται στην
παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
είδους και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, ή παραπάνω
σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και
του εκπρόθεσμου (άρθρο 26 παρ.2ε ΕΚΠΟΤΑ, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 4590/3-11-2014).
Ως αναφορά την εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να αναφέρει επίσης την ημερομηνία λήξης της ισχύος
της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς
που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα.
Την σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού
Χρόνος εγγύησης
Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται με την προσφορά των διαγωνιζομένων, αλλά δεν μπορεί να είναι
μικρότερος των 12 μηνών.
Κατά τον χρόνο εγγύησης οι τυχόν βλάβες που θα παρουσιαστούν θα αποκαθίστανται με ευθύνη και
μέριμνα του προμηθευτή σε συνεργείο της προμηθεύτριας εταιρείας ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Τυχόν
ανταλλακτικά αντικαθιστάμενα λόγω βλάβης που οφείλεται στην κατασκευή, την μεταφορά ή την συντήρηση
από τον προμηθευτή, εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος, θα χορηγούνται δωρεάν. Ο χρόνος εγγύησης
θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων, μη δυνάμενος όμως να είναι μικρότερος του ενός (1)
έτους
Άρθρο 11ο
Τρόπος κατάθεσης προσφορών ( Υπ.Απ.11389/1993 άρθρο 11).
11.1 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα
στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη.
11.2 Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό.

11.3 Οι προσφορές επίσης μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Κοινωνικού Οργανισμού, με την απαραίτητη όμως
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας
του διαγωνισμού.
11.4 Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν
τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται
υπόψη.
11.5 Προσφορές που περιέχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα (Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού) που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από
την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την
προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
11.6 Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα .
β) Προς τον Κοινωνικό Οργανισμό Δήμου Πατρέων Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
γ) Ο τίτλος της προμήθειας
δ) Ο αριθμός της διακήρυξης
ε) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
στ) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά όπως αυτή περιγράφεται στη διακήρυξη.
Άρθρο 12ο
Προσφορές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 12)
12.1 Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε ένα
φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω 11.6 άρθρο
της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, όλα σε δύο
αντίγραφα. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε δύο αντίγραφα σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
12.2 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
12.3 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές
και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
12.4 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται
από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα
από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 13ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 13)
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη
της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. (άρθρο 13 παρ. 2 ΕΚΠΟΤΑ)

Άρθρο 14ο
Αντιπροσφορές – εναλλακτικές προσφορές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 14)
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού αντιπροσφορές ή εναλλακτικές
προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαρράδεκτες.
Άρθρο 15ο
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15)
15.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της
συμμετοχής προμηθευτών σ’ αυτών, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια επιτροπή για την διενέργειά του διαγωνισμού
υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσιοποίηση της περίληψης διακήρυξης
μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 1 α & Ν. 2286/1995
άρθρα 2 παρ. 12 και 4 παρ.5).
Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της
περίληψης διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη
ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωνικού Οργανισμού.
Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με
την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται τα εξής, όπως είναι οριζόμενα
στο άρθρο 10 παρ. 3 της Υπ. Απ. 11389/1993:
Με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού. Στην
περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις
σχετικές διατάξεις.
β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ’ αυτόν, μόνο από
προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την
διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο
όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στο Διοικητικό
Συμβούλιο που αποφαίνεται τελικά (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 1 β & Ν. 2286/1995 άρθρα 2 παρ.
12 και 4 παρ.5).
15.2 Οι ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι αποφάσεις της γενικά που
αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για την νομιμότητάς τους.
15.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ
της υπογραφής της σύμβασης δε γίνονται δεκτές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 3).
Άρθρο 16ο
Προσφερόμενη τιμή (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 16)
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση των υπό προμήθεια οχημάτων στον Κοινωνικό
Οργανισμό Δήμου Πατρέων, καθώς και το κόστος και η διαδικασία έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας.
Άρθρο 17ο
Αξιολόγηση προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 20)
17.1 Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης.
β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε
γ) Η προσφερόμενη τιμή
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης υποψήφιο προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία πλήρης
και με την χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιμή και
είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
17.2 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για τη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού οργάνου.
17.3 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς, στα λειτουργικά χαρακτηριστικά ή άλλες απαιτήσεις
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

17.4 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόφαση για την
κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η
σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.
Άρθρο 18ο
Συνέχιση του διαγωνισμού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 22)
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων
εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων της
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να
έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του και η προμήθεια κρίνεται ως επείγουσα.
Άρθρο 19ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 24)
19.1 Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο προμηθευτής που
κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης
να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης αυτής και επιστρέφεται η εγγύηση συμμετοχής.
Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του προμηθευόμενου είδους υπολογίζεται από την ημερομηνία
υπογραφής της .
19.2 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση
κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 & 35 της Υπ. Απ. 11389/1993.
Άρθρο 20ο
Σύμβαση (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 25 παρ.1 έως και 2)
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα
συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την
συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από τον Κοινωνικό Οργανισμό, καθώς
και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα εξής:
Τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
Τα συμβαλλόμενα μέρη.
Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.
Την συμφωνηθείσα τιμή.
Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης του προμηθευόμενου είδους.
Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
Τον τρόπο παραλαβής.
Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
Η σύμβαση υπογράφεται για τον Κοινωνικό Οργανισμό από τον Πρόεδρο. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο
όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα
από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
β) έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα.
Άρθρο 21ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβής των ειδών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 28 και 29)
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ενενήντα ημέρες (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή
του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας. Η παράδοση κατόπιν συνεννοήσεως, θα γίνει σε χώρο που θα

υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, στον ανάδοχο της προμήθειας.
Τα έξοδα βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.

Άρθρο 22ο
Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί
να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 33 της 11389/93 Υπουργικής
Απόφασης. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος
σύμφωνα με το άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία,
οπότε η παράταση δίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου.
Άρθρο 23ο
Πλημμελής κατασκευή
Εφ’ όσον το προς προμήθεια είδος δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει
ελαττώματα, και δεν ταυτίζεται ποιοτικά με τα όσα ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να το αποκαταστήσει ή να το βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που αναφέρονται
στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. .
Άρθρο 24ο
Φόροι – τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Άρθρο 25ο
Τρόπος πληρωμής
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της
προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται με εξόφληση όλου του ποσού, μετά την παραλαβή των ειδών, με
την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νομικά δικαιολογητικά. Ο
ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις βάσει των κείμενων διατάξεων. Η εξόφληση του τιμολογίου
θα γίνει εντός 60 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4152/2013.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση των υπό προμήθεια ειδών (Ομάδας υλικών Α
και Ομάδας υλικών Β) στον Κοινωνικό Οργανισμό, καθώς και η εκπαίδευση των τεχνιτών και οδηγών της
Υπηρεσίας.
Άρθρο 26ο
Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για
την αξιολόγηση των προσφορών.
Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να παραδοθούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές
σε βασικούς μηχανισμούς, στα λειτουργικά χαρακτηριστικά ή σε άλλες απαιτήσεις απορρίπτονται.
Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

Άρθρο 27ο
Διαφορές διακήρυξης – νόμων
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει η Υπ. Απ. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). Όταν η διακήρυξη δεν
αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της ισχύει ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν έρχεται
σε αντίθεση με τις διατάξεις των Ν. 2286/1995 και Ν. 3463/2006.
Άρθρο 28ο
Ανάδοχος
Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και την κράτηση για φόρο εισοδήματος, καθώς και τα
έξοδα δημοσίευσης (Ν 3801/2009 αρ. 46) και τυχόν αναδημοσίευσης. Πλέον των νόμιμων κρατήσεων, ο
ανάδοχος θα επιβαρύνεται και με κράτηση 0,10% της καθαρής συμβατικής αξίας (δηλ. εκτός Φ.Π.Α), η
οποία δαπάνη αφορά τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15-9-2011, ΦΕΚ Α΄ 204). Το ποσοστό του Φ.Π.Α που προβλέπεται
από τον Νόμο, βαρύνει τον Κοινωνικό Οργανισμό.
Άρθρο 29ο
Δημοσίευση
Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί στον τοπικό ημερήσιο τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ . Η περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί επίσης στη Διαύγεια του Κοινωνικού
Οργανισμού και ολόκληρη η Διακήρυξη στο (ΚΗΜΔΗΣ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή.
Ο Πρόεδρος ΚΟΔΗΠ

Θεόδωρος Τουλγαρίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια ενός φορτηγού τύπου Βάν και πέντε δίκυκλων μηχανών για την κάλυψη
των αναγκών του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων.»
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική Έκθεση
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Προϋπολογισμός Προσφοράς
4. Συγγραφή υποχρεώσεων
5. Τεχνικές Προδιαγραφές
6. Διακήρυξη
Αριθμ. Μελέτης

:

7 / 2015

:

44.695,00 €

Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%

:

10.279,85 €

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

:

54.974,85 €

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEBSOC

:

54.974,85 €

:

ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Προϋπολογισμός Έργου

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ

ΠΙΣΤΩΣΗ

70.7341.01 )
ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

(Κ.Α.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

:

ΕΥΠΑΘΩΝ

ΝΠΔΔ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΤΡΕΩΝ

:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΩΝ,

2 / 6 / 2015

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΗΜΟΣ : ΠΑΤΡΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ : « Προμήθεια ενός φορτηγού
τύπου Βάν και πέντε δίκυκλων μηχανών
για την κάλυψη των αναγκών του
Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου
Πατρέων. »

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προμήθεια των κάτωθι υλικών :

1) ΟΜΑΔΑ Υλικών Α : Ενός (1) καινούργιου φορτηγού τύπου ΒΑΝ
2) ΟΜΑΔΑ Υλικών Β : Πέντε (5) καινούργιων δίκυκλων μηχανών

τα υπό προμήθεια υλικά πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, για
διανομή φαγητού σε άπορα άτομα και οικογένειες που έχουν δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες, στο πλαίσιο του
προγράμματος Intereg – Nebsoc.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν είτε μόνο για τα είδη που αφορούν
στην ομάδα υλικών Α, είτε μόνο για τα είδη που αφορούν στην ομάδα υλικών Β, είτε για το σύνολο των ειδών των
ομάδων υλικών Α και Β.

Τα υπό προμήθεια υλικά ως προς το είδος και την ποσότητα θα είναι όπως περιγράφεται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της παρούσης μελέτης.

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου σημειώνονται αναλυτικά στην Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας διαμορφώνεται ως εξής :

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Ομάδας υλικών Α, ανέρχεται στο ποσό των 32.500,00 ευρώ, συν το ποσό
των 7.475,00 ευρώ που αναλογεί στον Φ.Π.Α. 23% , δηλαδή η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της Ομάδας
υλικών Α, ανέρχεται στο ποσό των 39.975,00 ευρώ.
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Ομάδας υλικών Β, ανέρχεται στο ποσό των 12.195,00 ευρώ, συν το ποσό
των 2.804,85 ευρώ που αναλογεί στον Φ.Π.Α. 23% , δηλαδή η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της Ομάδας
υλικών Β, ανέρχεται στο ποσό των 14.999,85 ευρώ.
Ο Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός των Ομάδων υλικών Α και Β, ανέρχεται στο ποσό των 44.695,00
ευρώ, συν το ποσό των 10.279,85 ευρώ που αναλογεί στον Φ.Π.Α. 23% , δηλαδή η συνολική προϋπολογισθείσα
δαπάνη των Ομάδων υλικών Α και Β, ανέρχεται στο ποσό των 54.974,85 ευρώ.
Η απαιτούμενη πίστωση θα καλυφθεί από Ίδιους Πόρους του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του
ΚΟΔΗΠ, Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, με υπάρχουσα που βαρύνει τον Κ.Α. 70.7341.01 « Πρόγραμμα
NebSoc», με το ποσό των 54.974,85 ευρώ.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, με απόφαση του
Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων του άρθρου 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. , του άρθρου 2 και 10 του
Ν. 2286/95 και της Π1 / 3305 / 2010, ΦΕΚ 1789 / 12.11.2010 του Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας, και κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών.

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Πάτρα, 2 / 06 / 2015
Ο Συντάξας

Πάτρα,

2/ 06 / 2015

Ο Τμηματάρχης Σχεδιασμού
Μελετών και Ελέγχου

Πάτρα,

2 / 06 / 2015

Ο Διευθυντής Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού
Εξοπλισμού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΓΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΗΣ –
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΗΜΟΣ : ΠΑΤΡΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ : « Προμήθεια
ενός
φορτηγού τύπου Βάν και πέντε
δίκυκλων μηχανών για την κάλυψη
των αναγκών του Κοινωνικού
Οργανισμού του Δήμου Πατρέων. »

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
Α/Α

Είδος προς Προμήθεια

Μ.Μ.

Ποσότητα (€)

Τιμή
Μονάδας (€)

Δαπάνη (€)

Τεμ.

1

32.500,00

32.500,00

ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ Α
1

Καινούργιο φορτηγό τύπου Βάν

Σύνολο Δαπάνης Ομάδας υλικών Α

32.500,00

Φ.Π.Α. 23%

7.475,00

Σύνολο Προϋπολογισμού Ομάδας υλικών Α

39.975,00

ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ Β
2

Καινούργιες δίκυκλες μηχανές

Τεμ.

5

2.439,00

12.195,00

Σύνολο Δαπάνης Ομάδας υλικών Β

12.195,00

Φ.Π.Α. 23%

2.804,85

Σύνολο Προϋπολογισμού Ομάδας υλικών Β

14.999,85

Συνολικός Προϋπολογισμός Ομάδων Υλικών Α και Β

54.974,85

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Πάτρα,

2 / 06/ 2015

Ο Συντάξας

Πάτρα, 2 / 06 / 2015
Ο Τμηματάρχης Σχεδιασμού
Μελετών και Ελέγχου

Πάτρα,

2 / 06 / 2015

Ο Διευθυντής Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού
Εξοπλισμού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΓΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΗΣ –
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΗΜΟΣ : ΠΑΤΡΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ : « Προμήθεια ενός
φορτηγού τύπου Βάν και πέντε
δίκυκλων μηχανών για την
κάλυψη των αναγκών του
Κοινωνικού Οργανισμού του
Δήμου Πατρέων. »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)

Οικονομική Προσφορά για ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ Α
Α/Α

Είδος προς Προμήθεια

Μ.Μ.

Ποσότητα (€)

1

Καινούργιο φορτηγό τύπου Βάν

Τεμ.

1

Σύνολο Προσφερόμενης Δαπάνης Ομάδας υλικών Α
Φ.Π.Α. 23%
Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς για την Ομάδα υλικών Α

ΠΑΤΡΑ, ……/ …… / 2015
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(σφραγίδα-υπογραφή)

Προσφερόμενη
Τιμή Μονάδας (€)

Προσφερόμενη
Δαπάνη (€)

ΔΗΜΟΣ : ΠΑΤΡΕΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ : « Προμήθεια ενός
φορτηγού τύπου Βάν και πέντε
δίκυκλων μηχανών για την
κάλυψη των αναγκών του
Κοινωνικού Οργανισμού του
Δήμου Πατρέων. »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)

Οικονομική Προσφορά για ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ Β
Α/Α
2

Είδος προς Προμήθεια

Μ.Μ.

Ποσότητα (€)

Καινούργιες δίκυκλες μηχανές

Τεμ.

5

Σύνολο Προσφερόμενης Δαπάνης Ομάδας υλικών Β
Φ.Π.Α. 23%
Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς για την Ομάδα υλικών Β

ΠΑΤΡΑ, ……/ …… / 2015
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(σφραγίδα-υπογραφή)

Προσφερόμενη
Τιμή Μονάδας (€)

Προσφερόμενη
Δαπάνη (€)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΗΜΟΣ : ΠΑΤΡΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ : « Προμήθεια ενός
φορτηγού τύπου Βάν και πέντε
δίκυκλων μηχανών για την
κάλυψη των αναγκών του
Κοινωνικού Οργανισμού του
Δήμου Πατρέων. »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)

Οικονομική Προσφορά για ΟΜΑΔΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Α και Β
Α/Α

Είδος προς Προμήθεια

Μ.Μ.

Ποσότητα (€)

1

Καινούργιο φορτηγό τύπου Βάν

Τεμ.

1

Τεμ.

5

2

Καινούργιες δίκυκλες μηχανές

Σύνολο Προσφερόμενης Δαπάνης Ομάδων υλικών Α και Β
Φ.Π.Α. 23%
Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς για Ομάδες υλικών Α και Β

ΠΑΤΡΑ, ……/ …… / 2015
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(σφραγίδα-υπογραφή)

Προσφερόμενη
Τιμή Μονάδας (€)

Προσφερόμενη
Δαπάνη (€)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΗΜΟΣ : ΠΑΤΡΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ : « Προμήθεια
ενός
φορτηγού τύπου Βάν και πέντε
δίκυκλων μηχανών για την κάλυψη
των
αναγκών
του
Κοινωνικού
Οργανισμού του Δήμου Πατρέων. »

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια των κάτωθι υλικών :
1)

ΟΜΑΔΑ Υλικών Α : Ενός (1) καινούργιου φορτηγού τύπου ΒΑΝ

2)

ΟΜΑΔΑ Υλικών Β : Πέντε (5) καινούργιων δίκυκλων μηχανών

τα υπό προμήθεια υλικά πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων,
για διανομή φαγητού σε άπορα άτομα και οικογένειες που έχουν δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες, στο
πλαίσιο του προγράμματος Intereg – Nebsoc.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:
με τις διατάξεις των παραγράφων του άρθρου 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. , του άρθρου 2 και 10 του Ν. 2286/95
(ΦΕΚ Α' 19) « Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και της απόφασης Π1 /
3305 / 2010, ΦΕΚ 1789 / 12.11.2010 του Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας.
Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν όπου απαιτούνται οι προδιαγραφές DIN και οι αντίστοιχες ΕΛΟΤ
καθώς και οι διεθνείς προδιαγραφές I.S.O. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία είναι:
1. Τεχνική Έκθεση
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Προϋπολογισμός Προσφοράς
4. Συγγραφή υποχρεώσεων
5. Τεχνικές Προδιαγραφές
6. Διακήρυξη
ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., με αξιολόγηση σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
ανά ομάδα υλικών .

ΑΡΘΡΟ 5ο
Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν είτε μόνο για τα είδη που
αφορούν στην ομάδα υλικών Α, είτε μόνο για τα είδη που αφορούν στην ομάδα υλικών Β, είτε για το σύνολο
των ειδών των ομάδων υλικών Α και Β.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν για το σύνολο των υλικών
που απαρτίζουν την κάθε ομάδα υλικών (Ομάδα υλικών Α, Ομάδα υλικών Β).
Στην Τεχνική Προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις
πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία (οικονομικά, τεχνικά κ.τ.λ.) των προσφορών τους.
Θα πρέπει να αναφέρουν το εργοστάσιο και τον τόπο εγκατάστασής του, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις (άρθρο 18 παρ.2 ΕΚΠΟΤΑ), καθώς επίσης για προϊόντα μη κοινοτικής προέλευσης, οι υποψήφιοι
προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν και την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ. Επίσης μαζί με τις προσφορές θα πρέπει να
προσκομίσουν prospectus – κατάλογο στην Ελληνική Γλώσσα.
Τα κατατιθέμενα prospectus, η παρουσίαση των οποίων είναι υποχρεωτική στις Τεχνικές
Προδιαγραφές για τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά
που αναφέρονται στις προσφορές. Τα στοιχεία αυτά θα είναι απόλυτα δεσμευτικά για αυτούς, κατά την
υπογραφή της σύμβασης και κατά τη διαδικασία της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του αντικειμένου
της προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Χρόνος ισχύος
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη
της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. (άρθρο 13 παρ. 2 ΕΚΠΟΤΑ)
ΑΡΘΡΟ 7ο
Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την
ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24 υποχρεούται να προσέλθει
στον Κοινωνικό Οργανισμό για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Σύμβαση
Η σύμβαση (ή οι συμβάσεις) συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Εγγύηση συμμετοχής
Ύψος εγγύησης
Το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό) της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός
ΦΠΑ. (άρθρο 157 παρ.1α του Ν.4281/2014)
Συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται ως ακολούθως :
1) Στην περίπτωση κατά την οποία η προσφορά αφορά μόνο στα υλικά της Ομάδας υλικών Α, η εγγύηση
συμμετοχής ορίζεται σε 650,00 € (εξακόσια πενήντα ευρώ).

2) Στην περίπτωση κατά την οποία η προσφορά αφορά μόνο στα υλικά της Ομάδας υλικών Β, η
εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 243,90 € (διακόσια σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά).
3) Στην περίπτωση κατά την οποία η προσφορά αφορά στο σύνολο της προμήθειας ( στα υλικά της
Ομάδας υλικών Α και της Ομάδας υλικών Β), η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 893,90 €
(οκτακόσια ενενήντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά).
Επισημαίνουμε ότι η κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. (άρθρο 26
παρ.1β ΕΚΠΟΤΑ, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 4590/3.11.2014)
Προσφορά, της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει
δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%. (άρθρο 26 παρ.1γ ΕΚΠΟΤΑ, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
4590/3.11.2014)
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. (άρθρο 26 παρ.1ζ ΕΚΠΟΤΑ, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 4590/3.11.2014)
Χρόνος ισχύος
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για διακόσιες δέκα (210) ημέρες.
Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος,
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. (άρθρο 157 παρ.1α του Ν.4281/2014)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό (πέντε τοις εκατό) 5% επί
της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. (άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014)
Διευκρινίζουμε ότι από τον παρόντα διαγωνισμό μπορούν να προκύψουν τρία είδη συμβάσεων :
1) Σύμβαση που θα αφορά στην προμήθεια μόνο των υλικών της Ομάδας υλικών Α (όλων των
ποσοτήτων της ομάδας).
2) Σύμβαση που θα αφορά στην προμήθεια μόνο των υλικών της Ομάδας υλικών Β (όλων των
ποσοτήτων της ομάδας).
3) Σύμβαση που θα αφορά στο σύνολο της προμήθειας, δηλαδή στο σύνολο των Ομάδων υλικών
(Α και Β) και των ποσοτήτων τους.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να
αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. παρ. 2.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την
οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων
και του εκπρόθεσμου. (άρθρο 26 παρ.2ε ΕΚΠΟΤΑ, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 4590/3.11.2014)
ΑΡΘΡΟ 10ο
Χρόνος εγγύησης
Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται με την προσφορά των διαγωνιζομένων, αλλά δεν μπορεί να είναι
μικρότερος των 12 μηνών.
Κατά τον χρόνο εγγύησης οι τυχόν βλάβες που θα παρουσιαστούν θα αποκαθίστανται με ευθύνη και
μέριμνα του προμηθευτή σε συνεργείο της προμηθεύτριας εταιρείας ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Τυχόν
ανταλλακτικά αντικαθιστάμενα λόγω βλάβης που οφείλεται στην κατασκευή, την μεταφορά ή την συντήρηση
από τον προμηθευτή, εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος, θα χορηγούνται δωρεάν. Ο χρόνος εγγύησης
θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων, μη δυνάμενος όμως να είναι μικρότερος του ενός (1)
έτους.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί
να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 33 της 11389/93 Υπουργικής
Απόφασης. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος
σύμφωνα με το άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία,
οπότε η παράταση δίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Πλημμελής κατασκευή
Εφ’ όσον το προς προμήθεια είδος δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει
ελαττώματα, και δεν ταυτίζεται ποιοτικά με τα όσα ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να το αποκαταστήσει ή να το βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που αναφέρονται
στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Φόροι – τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Τρόπος πληρωμής
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της
προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται με εξόφληση όλου του ποσού, μετά την παραλαβή των ειδών, με
την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νομικά δικαιολογητικά. Ο
ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις βάσει των κείμενων διατάξεων. Η εξόφληση του τιμολογίου
θα γίνει εντός 60 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4152/2013.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση των υπό προμήθεια ειδών (Ομάδας υλικών Α
και Ομάδας υλικών Β) στον Κοινωνικό Οργανισμό, καθώς και η εκπαίδευση των τεχνιτών και οδηγών της
Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ενενήντα ημέρες (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή
του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας. Η παράδοση κατόπιν συνεννοήσεως, θα γίνει σε χώρο που θα
υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, στον ανάδοχο της προμήθειας.
Τα έξοδα βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για
την αξιολόγηση των προσφορών.
Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να παραδοθούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές
σε βασικούς μηχανισμούς, στα λειτουργικά χαρακτηριστικά ή σε άλλες απαιτήσεις απορρίπτονται.
Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Πάτρα,

2 / 06 / 2015

Ο Συντάξας

Πάτρα,

2 / 06 / 2015

Ο Τμηματάρχης Σχεδιασμού
Μελετών και Ελέγχου

Πάτρα, 2 / 06 / 2015
Ο Διευθυντής Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού
Εξοπλισμού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΓΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΗΣ –
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΗΜΟΣ : ΠΑΤΡΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ : « Προμήθεια
ενός
φορτηγού τύπου Βάν και πέντε
δίκυκλων μηχανών για την κάλυψη
των
αναγκών
του
Κοινωνικού
Οργανισμού του Δήμου Πατρέων. »

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1) ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ Α
Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια ενός καινούργιου κλειστού
φορτηγού, τύπου van μεταφοράς τροφίμων, για τις ανάγκες του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου
Πατρέων.
Οι ελάχιστες προδιαγραφές του οχήματος είναι οι ακόλουθες (απαράβατοι όροι).:










Όχημα (Φορτηγό) τύπου Van.
Μικτό βάρος μικρότερο ή το πολύ ίσο με 3.500 kg
Το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος θα είναι μεγαλύτερο των 800 kg και μικρότερο των 1.660 kg
Ο χώρος φόρτωσης θα χωρίζεται από τον χώρο των επιβαινόντων
Θα υπάρχει κατάλληλη θύρα ή θύρες φόρτωσης .
Το σύστημα των φρένων θα φέρει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών κατά το φρενάρισμα (ABS)
Σύστημα κλιματισμού ή A/C τουλάχιστον για τον χώρο των επιβαινόντων
Χρόνος παράδοσης: Έως τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
1.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το υπό προμήθεια όχημα μεταφοράς φαγητού για τις ανάγκες του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου
Πατρέων, θα είναι φορτηγό τύπου Van, απαραιτήτως καινούργιο και αμεταχείριστο, της πλέον σύγχρονης
τεχνολογίας από τα ευρέως κυκλοφορούντα οχήματα στην Ελλάδα. Λόγω των στενών δρόμων σε ορισμένα
σημεία του Δήμου, το υπό προμήθεια όχημα θα πρέπει να έχει τις μικρότερες δυνατές εξωτερικές διαστάσεις
έτσι ώστε να διευκολύνεται η κίνηση του.
Θα είναι δύο τουλάχιστον θέσεων (οδηγού - συνοδηγού), με διαχωριστικό μεταξύ του χώρου επιβατών και
του χώρου φόρτωσης αντικειμένων.
Θα διαθέτει τις απαραίτητες και κατάλληλες θύρες αφενός για την επιβίβαση των επιβατών και αφετέρου για
την φόρτωση – εκφόρτωση των φαγώσιμων υλικών που πρόκειται να διανεμηθούν κάθε φορά.

Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά χαρακτηριστικά του προς προμήθεια οχήματος, είναι τα ακόλουθα:

Ο χώρος φόρτωσης θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για να μπορεί να χωρέσει τουλάχιστον τρία (3)
θερμοκιβώτια (thermobox) ενδεικτικών εξωτερικών διαστάσεων 400 Χ 400 Χ 670 mm. Επίσης ο χώρος
φόρτωσης θα διαθέτει κατάλληλους μηχανισμούς, διατάξεις για την συγκράτηση και την ασφαλή μεταφορά
των thermobox (ενδεικτικά αναφέρουμε σύστημα ιμάντων ή με χταπόδια κ.λπ .).
Το πάτωμα θα είναι ειδικά ενισχυμένο για να αντέχει μεγάλα και βαριά φορτία.
Επισημαίνουμε ότι η τελική διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου φόρτωσης, σ’ ότι αφορά τα απαιτούμενα
συστήματα πρόσδεσης και συγκράτησης των μεταφερόμενων thermobox, θα γίνει σε συνεννόηση με τον
Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων.
Στη θύρα ή θύρες που χρησιμοποιούνται για την φόρτωση των τροφίμων θα πρέπει να υπάρχει τοποθετημένη
κατάλληλη διάταξη στο ανοίγματα τους και στο κατώφλι τους που θα εξασφαλίζει την προστασία από τα
χτυπήματα κατά τις φορτώσεις του οχήματος.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με την παράδοση του οχήματος στην υπηρεσία, να καταθέσει και τα
απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα του (βιβλίο χειρισμών, βιβλιάριο συντηρήσεων κλπ).
Ο προμηθευτής με αποκλειστικά δική του ευθύνη και δαπάνες θα φροντίσει για την έκδοση της άδειας
κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και όλων των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων που θα το
καθιστούν απολύτως νόμιμο και έτοιμο για κυκλοφορία.
Το όχημα θα φέρει το χρώμα, τις επιγραφές και τις σημάνσεις που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία.
Όλα τα μεταλλικά μέρη του πλαισίου και του αμαξώματος θα έχουν υποστεί τις πλέον σύγχρονες μεθόδους
αντισκωριακής προστασίας. Η καμπίνα θα διαθέτει ειδική προστασία έναντι των αλάτων, ενώ τα κοίλα μέρη
θα έχουν ειδική αντιδιαβρωτική προστασία.
Πριν την παράδοση θα πραγματοποιηθεί επίδειξη του οχήματος από τον προμηθευτή προκειμένου να
διαπιστωθεί από την αρμόδια επιτροπή ότι ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της
Υπηρεσίας.
Το όχημα θα πρέπει να φέρει εμπρός τον κατάλληλο πανοραμικό ανεμοθώρακα, κατάλληλου πάχους, με τους
απαραίτητους ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες εξωτερικά όπως προβλέπεται από την νομοθεσία,
κατασκευασμένο από κατάλληλα υλικά ώστε να παρέχει τις βέλτιστες συνθήκες όρασης και ασφάλειας στον
οδηγό, τον συνοδηγό και τους επιβάτες προς τα εμπρός.
Το όχημα εσωτερικά του ανεμοθώρακα θα διαθέτει διάταξη αντηλιακής προστασίας, το όχημα θα διαθέτει
επίσης δύο εξωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως καθώς και συσκευή πλυσίματος του ανεμοθώρακα.
Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητα για τη
σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Απαραίτητα πρέπει να φέρει, στροφόμετρο, ταχύμετρο, όργανο
ένδειξης ποσότητας καυσίμου και όργανο ένδειξης θερμοκρασίας νερού ψύξης του κινητήρα.
Το όχημα θα πρέπει να φέρει οπωσδήποτε :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ταχύμετρο
Στροφόμετρο
Χιλιομετρητή
Μερικό χιλιομετρητή
Δείκτη ποσότητας καυσίμου
Όργανα θερμοκρασιών
Λυχνίες ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή και θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού
Κάτοπτρα εξωτερικά δύο (2)
Κάτοπτρο εσωτερικό
Σύστημα κλιματισμού (θέμανση – ψύξη) για χώρο οδήγησης
Επίσης να διαθέτει κατάλληλο σύστημα αερισμού - εξαερισμού.

•

Ράδιο Cd με επαρκή ποσότητα ηχείων

2.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΡΗ

Ο κινητήρας του οχήματος θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας εναρμονισμένος
με τη ευρωπαϊκή νομοθεσία, με ιπποδύναμη όχι μικρότερη των 90 PS.
Θα είναι ντιζελοκινητήρας, κατάλληλος για τη νόμιμη κυκλοφορία του εντός του πολεοδομικού
συγκροτήματος της Πάτρας. Θα πρέπει να ικανοποιεί τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την εκπομπή
καυσαερίων Euro πέντε ή νεότερη, καθώς και τις αντίστοιχες για τα επιτρεπόμενα επίπεδα θορύβου. Θα πρέπει
να διαθέτει τον κατάλληλο κυβισμό ώστε να κινεί με άνεση το όχημα σε δρόμους με αυξημένη κλίση. Η
τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα σχετικά διαγράμματα ροπής και ιπποδύναμης.
Σύστημα μετάδοσης
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι κατά προτίμηση μηχανικό, πλήρως συγχρονισμένης εμπλοκής, χωρίς όμως
να αποκλείεται και το αυτόματο. Η μετάδοση της κίνησης θα είναι στον ένα άξονα. Θα γίνουν δεκτά και
οχήματα με κίνηση και στους δύο άξονες.
Σύστημα πέδησης
Το σύστημα πέδησης θα εξασφαλίζει απόλυτα το όχημα και τους επιβαίνοντες και θα πρέπει να έχει τη
δυνατότητα ακινητοποίησης του οχήματος ακόμη και όταν το φρένο κάποιου τροχού είναι εκτός λειτουργίας
(διπλό κύκλωμα φρένων). Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο και με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών
κατά το φρενάρισμα (ABS) και θα διαθέτει χειρόφρενο ασφαλείας που θα ασφαλίζει απολύτως το όχημα (με
πλήρες φορτίο), σε κλίση οδού τουλάχιστον 15% με σβηστή μηχανή και στο νεκρό σημείο ταχυτήτων.
Το ηλεκτρικό και ηχητικό σύστημα του αυτοκινήτου θα είναι το προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.
Σύστημα διεύθυνσης
Το τιμόνι θα διαθέτει οπωσδήποτε υδραυλική ή ηλεκτρική υποβοήθηση και θα δίνει στο όχημα τη δυνατότητα
μικρότερης ακτίνας στροφής.
Τροχοί - Ελαστικά
Το όχημα θα διαθέτει τροχούς από κατάλληλο υλικό μεγάλης αντοχής με αντίστοιχα ελαστικά που θα
συνοδεύονται με στοιχεία του κατασκευαστή τους σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά τους, τη
συνισταμένη χρήση τους, τις μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητές τους, καθώς και την εβδομάδα παραγωγής
τους. Το όχημα θα διαθέτει εφεδρικό τροχό κανονικό, πλήρη έτοιμο για χρήση.
Στην προσφορά θα αναφέρεται υποχρεωτικά η μάρκα των ελαστικών, το έτος παραγωγής, το εργοστάσιο
κατασκευής, η χώρα προέλευσης και η συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η αναγραφόμενη
εβδομάδα παραγωγής (χρόνος & εβδομάδα) θα πρέπει να μην υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία
παράδοσης.
Αμάξωμα - Καμπίνα
Το αμάξωμα θα είναι κλειστού σχήματος, στερεάς και ισχυρής κατασκευής, ώστε να αντέχει στις πιο δυσμενείς
καταπονήσεις. Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τις προδιαγραφές του
Υπουργείου Συγκοινωνιών και τους όρους του Κ.Ο.Κ.
3.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας 12 μήνες. Εκτός από τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας το όχημχα
θα πρέπει να διαθέτει και εύλογο χρόνο αντισκοριακής προστασίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. Να δηλωθεί
υποχρεωτικά στην προσφορά (υπεύθυνη δήλωση), ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης και ο προσφερόμενος
χρόνος αντισκοριακής προστασίας.
Συντήρηση – Ανταλλακτικά
Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά (υπεύθυνη δήλωση), ότι ο προμηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση
των απαιτουμένων ανταλλακτικών, για μία δεκαετία τουλάχιστον. Επίσης να δηλωθούν τα εξουσιοδοτημένα
συνεργεία του προμηθευτή στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.
Να αναφερθεί ο τρόπος που θα γίνει τυχόν τακτική συντήρηση του οχήματος (χώρος και ενδεικτικό κόστος )
κατά την περίοδο που θα ισχύει η εγγύηση.
Χρόνος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης του φορτηγού - βαν στις εγκαταστάσεις του Κοινωνικού Οργανισμού, δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερος των 90 ημερών από την επομένη της ανάθεσης του διαγωνισμού. Υπέρβαση του χρόνου
παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά απορρίπτεται.
Πριν από την παραλαβή θα έχει δοθεί απαραίτητα στον Κοινωνικό Οργανισμό έγκριση του συγκεκριμένου
τύπου του φορτηγού - βαν από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Τόπος Παράδοσης

Η παράδοση θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία. Τα έξοδα για την παράδοση
του οχήματος βαρύνουν εξολοκλήρου τον ανάδοχο της προμήθειας.
Το όχημα κατά την παράδοση του θα πρέπει να φέρει τα παρακάτω παρελκόμενα:








Εφεδρικό τροχό με ελαστικό, τοποθετημένο σε ευχερή θέση.
Πυροσβεστήρα (τον αριθμό που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία) κατά Κ.Ο.Κ. που θα
ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου.
Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.
Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.
Εγχειρίδιο λειτουργίας, κατάλογο ανταλλακτικών και τα αναγκαία έγγραφα για έκδοση νόμιμης
άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.
Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές, και αντιολισθητικές αλυσίδες
Φακό πολλαπλών λειτουργιών

Χρωματισμός
Το όχημα θα φέρει το χρώμα, τις επιγραφές και τις σημάνσεις που θα υποδειχθούν από την αρμόδια
Υπηρεσία.
Εκπαίδευση – Έντυπα
Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς, κατά την ημερομηνία της
παραλαβής, του μηχανήματος και με βάση τα σχετικά έντυπα, που θα χορηγηθούν. Πρέπει να παρασχεθούν
τουλάχιστον δώδεκα ανθρωποώρες εκπαίδευσης σε τουλάχιστον δυο οδηγούς – χειριστές που θα υποδείξει η
υπηρεσία.
Το λεωφορείο θα συνοδεύεται από βιβλίο οδηγιών, χρήσεως και συντηρήσεως στην Ελληνική ή Αγγλική
γλώσσα.
Τα εν λόγω εγχειρίδια θα δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.
Καμία προσφορά δεν αποκλείεται, γενικά, για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, αρκεί, τα
παρουσιαζόμενα στοιχεία των προσφορών, να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για τη

δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του προσφερθέντος φορτηγού - βαν. Με ποινή αποκλεισμού της
παραπέρα διαδικασίας, τα στοιχεία αυτά θα προκύπτουν από τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του προμηθευτή
και κατασκευαστή.

Ουσιώδεις απαιτήσεις
Γενικά όλες οι παραπάνω απαιτήσεις θεωρούνται και ουσιώδεις και απαράβατοι εκτός εάν αναφέρεται ρητά
ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.

Ακολουθεί ερωτηματολόγιο :
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Τα στοιχεία που θα συμπληρωθούν στο ερωτηματολόγιο πληροφορίες, τιμές, περιγραφές, λοιπά στοιχεία θα αποτελούν
δεσμευτικά στοιχεία για τον προμηθευτή.

1.

Γενικά

Προσφερόμενος Τύπος :

Εργοστάσιο Κατασκευής :

Χώρα προέλευσης :

Έτος Κατασκευής :

2.

Κινητήρας-Πλαίσιο

Τύπος :
Μέγιστη Ισχύς Κινητήρα (ΙΠΠΟΙ) :

Αριθμός Κυλίνδρων :

Κυβισμός (cm3):

Μέγιστη Ροπή (Nm)-Στροφές
Σχέση συμπίεσης :

Ειδική Κατανάλωση (λίτρα / 100 χιλιόμετρα):

Επιτάχυνση από 0-100 Km/h:
Ανώτατη Ταχύτητα :
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων:
3.

Αμάξωμα

Χώρα προέλευσης :
Έτος κατασκευής :
Διαστάσεις :
α) Μήκος (ολικό) mm:
β) Πλάτος (ολικό) mm:

γ) Ύψος (ολικό) mm:

Μεταξόνιο mm:
Max επιτρ. Μικτό φορτίο (Kg):
Απόβαρο με πλήρη εξοπλισμό (Kg):

Ωφέλιμο φορτίο (Kg):

Αριθ. Καθισμάτων επιβατών:

Διαστάσεις του Χώρου Φόρτωσης :

α) Μήκος (χώρου φόρτωσης) mm:

β) Πλάτος (χώρου φόρτωσης) mm:

γ) Ύψος (χώρου φόρτωσης) mm:

Θύρες οχήματος :

Σύστημα θέρμανσης-ψύξης:

4.

Eπιπλέον Εξοπλισμός:

5.

Συντήρηση - Εγγύηση

Διάρκεια εγγύησης :
Χρόνος παράδοσης :
Τεχνική υποστήριξη :
Εξουσιοδοτημένα συνεργεία στην περιοχή της Πάτρας
:
Παρακαταθήκη ανταλλακτικών (έτη) :

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

2) ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ Β
Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια πέντε καινούργιων δίκυκλων μηχανών που θα φέρουν
κατάλληλο μηχανισμό σχάρας για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά τροφίμων, φαγητών
κ.λπ. στο πλαίσιο των ανάγκών του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων.
Οι ελάχιστες προδιαγραφές του οχήματος είναι οι ακόλουθες (απαράβατοι όροι).:





Δίκυκλη μηχανή κυβισμού 125 κυβικά περίπου (+/- 15 κυβικά εκατοστά)
Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.
Ασφαλή μεταφορά οδηγού και του θερμοκυβωτίου (thermobox) μεταφοράς τροφίμων
Θα πρέπει να φέρει σχάρα ικανή για την ασφαλή μεταφορά του θερμοκυβωτίου (thermobox),
ενδεικτικών διαστάσεων (εξωτ.) 500 Χ 510 Χ 590 mm
1.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα προσφερόμενα είδη ( μοτοσικλέτες κατηγορίας L3e ) θα είναι σύμφωνα με την οδηγία 2002/24/ΕΚ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 18ης Μαρτίου 2002 για την έγκριση
τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα και την κατάργηση της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα, του πλέον σύγχρονου τύπου και μοντέλου που
κυκλοφορεί στην αγορά.
Πρέπει να διαθέτουν έγκριση τύπου για την κυκλοφορία τους στην Ελλάδα. Ο προμηθευτής με αποκλειστικά
δική του ευθύνη και δαπάνες θα φροντίσει για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των μοτοσικλετών καθώς
και όλων των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων που θα τις καθιστούν απολύτως νόμιμες και έτοιμες
για κυκλοφορία.
2. Τεχνικά – Λειτουργικά χαρακτηριστικά
2.1 Κινητήρας – επιδόσεις
Ο κινητήρας των μοτοσυκλετών θα είναι
βενζινοκίνητος, τεχνολογικά σύγχρονος, πρόσφατης
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, κυβισμού 125 cc περίπου (+/- 15 κυβικά εκατοστά) . Να αναφέρονται στην
προσφορά οι εκπομπές ρύπων, καθώς και το επίπεδο του προκαλούμενου θορύβου.
Η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου να εξασφαλίζει μεγάλη αυτονομία.
Η εκκίνηση του κινητήρα να επιτυγχάνεται με ηλεκτρικό εκκινητήρα (μίζα) ή ισοδύναμο σύστημα .
2.2

Σύστημα μετάδοσης της κίνησης

Ο συμπλέκτης να είναι υδραυλικός ή μηχανικός ή φυγοκεντρικός ή ισοδυνάμου συστήματος , σύγχρονης
τεχνολογίας.
Το κιβώτιο ταχυτήτων πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τριών τουλάχιστον ταχυτήτων και να φέρει
κατάλληλο σύστημα για τη μετάδοση της κίνησης.
2.3

Σύστημα διεύθυνσης

Το τιμόνι να έχει κλειδί για την ακινητοποίησή του οχήματος και η διάμετρος του κύκλου στροφής να είναι
όσο το δυνατόν μικρότερη.
2.4

Σύστημα ανάρτησης

Η κάθε μοτοσικλέτα θα φέρει αξιόπιστο σύστημα ανάρτησης, το οποίο θα εξασφαλίζει την ευσταθή και
ασφαλή κίνησή του.

2.5

Σύστημα πέδησης

Το σύστημα πέδησης θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να εξασφαλίζει την ασφαλή οδήγηση των
οχημάτων.
2.6

Τροχοί – ελαστικά

Το κάθε όχημα θα διαθέτει δύο τροχούς από κατάλληλο υλικό μεγάλης αντοχής με αντίστοιχα ελαστικά που
θα συνοδεύονται με στοιχεία του κατασκευαστή τους σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά τους, τη
συνισταμένη χρήση τους, τις μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητές τους, καθώς και την εβδομάδα παραγωγής
τους.
Στην προσφορά θα αναφέρεται υποχρεωτικά η μάρκα των ελαστικών, το έτος παραγωγής, το εργοστάσιο
κατασκευής, η χώρα προέλευσης και η συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η αναγραφόμενη
εβδομάδα παραγωγής (χρόνος & εβδομάδα) θα πρέπει να μην υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία
παράδοσης.
2.7

Ηλεκτρικό σύστημα

Ο φωτισμός να είναι σύμφωνος με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ
Όλοι οι διακόπτες θα πρέπει να είναι διατεταγμένοι κατά τρόπον ώστε να χειρίζονται με ευκολία και
ασφάλεια, χωρίς να απομακρύνονται τα χέρια του αναβάτη από τις χειρολαβές.
Η ηχητική σήμανση να γίνεται βάσει του προβλεπόμενου από τον Κ.Ο.Κ. οργάνου.
Το κάθε δίκυκλο όχημα θα φέρει ένα (1) συσσωρευτή 12 Volts, κατάλληλης χωρητικότητας για την άνετη
κάλυψη των αναγκών του οχήματος.
Το δίκυκλο να φέρει ηλεκτρικό εκκινητήρα (μίζα) ή ισοδύναμο σύστημα.
2.8

Όργανα ελέγχου

Τα όργανα ελέγχου να είναι ευανάγνωστα, φωτιζόμενα και λειτουργικά, συγκεντρωμένα σε κατάλληλο
πίνακα, ο οποίος τουλάχιστον να περιλαμβάνει:


Απαραίτητα, Ταχύμετρο με χιλιομετρητή.



Προαιρετικά, Στροφόμετρο.



Απαραίτητα, Ενδεικτική λυχνία πίεσης λαδιού.



Προαιρετικά, Ενδεικτική λυχνία νεκράς ταχύτητας.



Απαραίτητα, Ενδεικτική λυχνία σκάλας προβολέα.



Απαραίτητα, Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ‘φλας’-alarm.

2.9

Σώμα μηχανής

Το πλαίσιο να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο υλικό, ισχυρής κατασκευής με πλήρες σύστημα
αιώρησης.
Τα χειριστήρια θα πρέπει να είναι συμβατικής διάταξης (συμπλέκτης αριστερά, εμπρόσθια πέδη
δεξιά) με ρυθμιζόμενη την κλίση των χειρολαβών. Τα ποδωστήρια θα πρέπει επίσης να είναι συμβατικής
διάταξης (ταχυτήτων αριστερά, οπίσθιας πέδης δεξιά) με αντιολισθητική διαμόρφωση ή κάλυψη στα άκρα.

Τα οχήματα να διατίθενται με δύο εκατέρωθεν πλευρικούς καθρέπτες με τη μικρότερη δυνατή παραμόρφωση
ειδώλου.
Τα δίκυκλα οχήματα θα πρέπει να προσφέρονται με σχάρα ικανή για την ασφαλή μεταφορά του
θερμοκυβωτίου (thermobox), ενδεικτικών διαστάσεων (εξωτ.) 500 Χ 510 Χ 590 mm.
Να προσφέρονται επίσης με ενσωματωμένη ισχυρή κλειδαριά τιμονιού.
Θα πρέπει να διατίθεται φαρμακείο σε προστατευμένη θέση φύλαξης.
Να προσφέρεται επίσης οποιαδήποτε πρόσθετη διάταξη ή εξοπλισμός, απαραίτητος για την προστασία των
αναβατών, της μοτοσικλέτας και του εξοπλισμού της (π.χ. ‘χούφτες’, πλευρικές προστατευτικές μπάρες κλπ).
Τα κάθε όχημα θα φέρει μία (1) θέση αναπαυτική από κατάλληλο υλικό, άριστης ποιότητας με κατάλληλη
επένδυση έτσι ώστε να μπορεί να πλυθεί.
Επίσης θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σύστημα στήριξης επί του εδάφους, το οποίο θα εξασφαλίζει την
σταθερή στάθμευση.
2.10

Χρωματισμός

Το όχημα θα φέρει το χρώμα, τις επιγραφές και τις σημάνσεις που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία.
2.11

Λοιπά παρελκόμενα.

Κάθε δίκυκλο να συνοδεύεται απαραίτητα, από μία πλήρη σειρά εργαλεία - παρελκόμενα αμέσου
εξυπηρέτησης, τοποθετημένων μέσα σε εργαλειοθήκη.
Κάθε δίκυκλο να συνοδεύονται από ένα (01) κράνος, κατά προτίμηση ανοιγόμενο μπροστά το οποίο θα φέρει
αντιθαμπωτική ζελατίνα και επιπλέον ενσωματωμένη αντηλιακή προστατευτική ζελατίνα. Το κέλυφος του
κράνους θα είναι κατάλληλα κατασκευασμένο και θα έχει πιστοποίηση C.E. σύμφωνα με την Ε.Ν 1621 ECE
R22.05 προδιαγραφή της Ε.Ε.
Το μέγεθος θα καθορισθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.
Απαιτήσεις υποβολής με τις προσφορές
Να δοθούν πλήρεις περιγραφικές πληροφορίες τεχνικών χαρακτηριστικών που να συνοδεύονται από
αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια και φωτογραφίες για την καλύτερη αντίληψη των προσφερόμενων
μοτοσικλετών. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και τα κατωτέρω:





















Εργοστάσιο κατασκευής και έτος
Τύπος και μοντέλο μοτοσικλέτας.
Μεγίστη ισχύς και μεγίστη ροπή στρέψης κινητήρα στις αντίστοιχες στροφές.
Μέγιστος αριθμός στροφών του κινητήρα.
Ανώτατη ταχύτητα οχήματος.
Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων.
Κατανάλωση καυσίμου και χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου.
Τύπος συμπλέκτη, κιβωτίου ταχυτήτων, διαφορικού και συστήματος ανάρτησης.
Είδος, διαστάσεις και χρόνος κατασκευής ελαστικών.
Τύπος συστήματος διεύθυνσης και πέδησης.
Τύπος, τάση, χωρητικότητα συσσωρευτή.
Εξωτερικές διαστάσεις μοτοσικλέτας.
Μεταξόνιο.
Απόσταση οχήματος από το έδαφος.
Βάρος μοτοσικλέτας με τα παρελκόμενα και πλήρες φορτίο.
Τύπος καθίσματος και επένδυσή του.
Εργαλεία μοτοσικλέτας.
Χρόνος και τόπος παράδοσης.
Εγγύηση καλής λειτουργίας (ολική ή/και μερική).






3.

Εξοπλισμός.
Όργανα ελέγχου οδήγησης.
Σχέδιο πλάγιας όψης και πρόσοψης, με πλήρεις διαστάσεις.
Πρόσθετα συστήματα ενεργητικής (ABS απαραίτητα) ασφάλειας.
Ιδιαίτερα γνωρίσματα
Εγγύηση καλής λειτουργίας

Η εγγύηση καλής λειτουργίας αναφέρεται στην ομαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία των μοτοσικλετών για
ένα τουλάχιστον (1) έτος χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, σε μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη. Σ’ αυτή την
διάρκεια της εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμιά επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας,
για την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων του οχήματος, για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται
από λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση.
Σε περίπτωση ολικής μη επισκευάσιμης βλάβης προερχομένης από κακή κατασκευή (αστοχία υλικού κ.λ.π.)
ή λόγω ατυχήματος από την ίδια αιτία (κακή κατασκευή), το όχημα θα αντικαθίσταται εξ’ ολοκλήρου από την
προμηθεύτρια εταιρεία. Επίσης πρέπει ο προμηθευτής να εγγυηθεί την υποστήριξη του οχήματος σε
οργανωμένο service και ανταλλακτικά για μία δεκαετία από την παράδοσή του. Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας
προς τον προμηθευτή για τα ανταλλακτικά πρέπει να ικανοποιούνται άμεσα για τα ανταλλακτικά που έχουν
σχέση με την λειτουργικότητα-επιχειρησιακή εκμετάλλευση του οχήματος, εντός μηνός δε για τα λοιπά.
Να προσκομισθεί πίνακας των εργασιών συντήρησης που απαιτούνται σε τακτικά διαστήματα (έλεγχοι –
ρυθμίσεις – αντικαταστάσεις) όπως προβλέπονται από τα σχετικά εγχειρίδια του κατασκευαστή, καθώς και η
περιοδικότητα των εργασιών αυτών.
4. Παράδοση - έλεγχοι παραλαβής
5.
Η παράδοση των μοτοσικλετών θα γίνει με δαπάνες του προμηθευτή στο χώρου που θα του υποδειχθεί από
την αρμόδια υπηρεσία, το συντομότερο δυνατόν και εντός ενενήντα (90) ημερών από υπογραφής της
σύμβασης με γεμάτο ρεζερβουάρ.
Μακροσκοπικός έλεγχος παραλαβής.
Οι μοτοσικλέτες θα επιθεωρηθούν για την επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και γενικά
τη συμφωνία με τους όρους αυτής της προδιαγραφής.
Λειτουργικός έλεγχος.
Ο λειτουργικός έλεγχος θα γίνει δειγματοληπτικά επί του συνόλου των δικύκλων της προμήθειας. Κατά αυτόν
τα επιλεγέντα δίκυκλα θα οδηγούνται από οδηγούς της Υπηρεσίας σε διαδρομή 150 χιλιομέτρων, όπου γίνεται
έλεγχος της καλής λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισμού, συστήματος πέδησης και γενικά όλου του
εξοπλισμού. Μετά το τέλος της διαδρομής γίνεται έλεγχος εξωτερικός του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων
και των σωληνώσεων υγρών στο δίκυκλο για διαπίστωση τυχόν διαρροών. Οι δαπάνες του λειτουργικού
ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή.
6.

Εκπαίδευση

Με την παράδοση των οχημάτων ο προμηθευτής υποχρεώνεται να εκπαιδεύσει δωρεάν, με κατάλληλο
προσωπικό πέντε (05) εκπροσώπους της Υπηρεσίας σε θέματα χειρισμού, συντήρησης, εκμετάλλευσης και
επισκευής των μοτοσικλετών.
7.

Βιβλιογραφία

Το όχημα θα συνοδεύεται με εγχειρίδιο οδηγιών, συντήρησης και μικροεπισκευών στην Ελληνική και Αγγλική
γλώσσα. Η παραπάνω βιβλιογραφία να δοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή CD. Tην βιβλιογραφία θα συνοδεύει
πίνακας εξουσιοδοτημένων συνεργείων.

8.

Παρατηρήσεις

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σ’ αυτήν την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά νοείται ότι θα πραγματοποιηθεί με
τους γενικά αποδεκτούς κανόνες της καλής τεχνικής και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας,
στην κατηγορία αυτή των μοτοσικλετών.
Απαραίτητα κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή των προσφερομένων
μοτοσικλετών η οποία θα λαμβάνει υπόψη και θα συμφωνεί με όλα τα στοιχεία της παρούσας τεχνικής
προδιαγραφής. Σε περίπτωση διαφωνίας πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης.

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Πάτρα,

15 / 06 / 2015

Ο Συντάξας

Πάτρα, 15 / 06 / 2015

Πάτρα,

15 / 06 / 2015

Ο Τμηματάρχης Σχεδιασμού

Ο Διευθυντής Καθαριότητας,

Μελετών και Ελέγχου

Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού
Εξοπλισμού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΓΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΗΣ –
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

