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«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΔΣΑΥΔΙΡΙΜΔΝΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

 

(1) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα δχν κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ ηχπνπ θινχβαο (van), 

θαηαζθεπήο 2008 θαη έπεηηα, πεηξειαηνθίλεηα, απφ 1.300cc έσο 1.500cc, ηεηξάζπξα ή ηξίζπξα (νδεγνχ-

ζπλνδεγνχ - νπίζζηα - πιατλή (πξναηξεηηθά), γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ζπλεξγεία απνθαηάζηαζεο 

βιαβψλ ζην δίθηπν χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Υαιθίδαο. 

 

Η ελδεηθηηθή δαπάλε πξνκήζεηαο ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ Γέθα Δλλέα Υηιηάδωλ 

Οθηαθνζίωλ Δπξώ (€ 19.800,00) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  

Σα ππφ πξνκήζεηα απηνθίλεηα ηχπνπ θινχβαο (van) ζα είλαη κεηαρεηξηζκέλα, θαηαζθεπήο 2008 

θαη έπεηηα, γλσζηνχ θαη εχθεκνπ νίθνπ, επξέσο θπθινθνξνχληα ζηελ αγνξά. 

 

 

 

(2) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΓΟ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΣΔΜΑΥΙΑ 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ 

ΣΔΜΑΥΙΟ 
ΓΑΠΑΝΗ 

1 

ΜΔΣΑΥΔΙΡΙΜΔΝΟ 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΣΤΠΟΤ 

ΚΛΟΤΒΑ (VAN) 

TEM. 2 € 9.900,00 € 19.800,00 

 Φ.Π.Α. 24% € 4.752,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : € 24.552,00 

      

 

 

 

 

 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η  Τ Π Η Ρ Δ  Ι Α ΥΑΛΚΙΓΑ  18/04/2017 
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«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

(3) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

ΚΟΠΟ  

Η παξνχζα κειέηε, αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα δχν (2) κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ ηχπνπ 

θινχβαο (van), θαηαζθεπήο 2008 θαη έπεηηα, πεηξειαηνθίλεηα, απφ 1300cc έσο 1.500cc, ηεηξάζπξα ή 

ηξίζπξα (νδεγνχ-ζπλνδεγνχ - νπίζζηα - πιατλή (πξναηξεηηθά), γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ζπλεξγεία 

απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζην δίθηπν χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Υαιθίδαο. 

 

     ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

 

1.ΟΤΙΩΓΗ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΗΚΑ  

Ι. ΟΥΗΜΑ  

α. ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΗΚΑ :  

Σν ππφ πξνκήζεηα είδνο ζα είλαη κεηαρεηξηζκέλν, έηνο θαηαζθεπήο 2008 θαη έπεηηα , λα 

θπθινθνξεί επξέσο ζηελ Διιεληθή αγνξά θαη λα είλαη επψλπκν.  

Η πξνέιεπζε ηνπ ζα είλαη είηε Δπξσπατθήο, είηε Ιαπσληθήο επί πνηλή απνθιεηζκνύ.  

Σν ρξψκα ηνπ ζα είλαη επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. 

Σα νρήκαηα πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε ηχπνπ απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν. 

 

β. ΑΜΑΞΩΜΑ :  

Ιζρπξφ ακάμσκα κε θαηάιιειεο εληζρχζεηο, αλζεθηηθφ ζηελ ζηξέςε, άθακπην θαη επεμεξγαζκέλν 

θαηάιιεια γηα ηελ αληηζθσξηαθή ηνπ πξνζηαζία, εμ’ νινθιήξνπ απφ ραιπβδνέιαζκα. 

 

γ. ΚΙΝΗΣΗΡΑ : Ο θηλεηήξαο ζα βξίζθεηαη ζην εκπξφζζην ηκήκα ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη 

πεηξειαηνθίλεηνο, 4-θχιηλδξνο ζε ζεηξά, άκεζνπ ςεθαζκνχ, αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο (Δuro 2,            

Euro 3 ή Euro 4, 2001/27/ΔΔ), θπβηζκνχ απν 1300cc έσο 1.500cc, ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 75 HP, ξνπήο 

ηνπιάρηζηνλ 200Nm. 
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«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

δ. ΜΔΣΑΓΟΗ ΚΙΝΗΗ :  

To ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο (εκπξφζζην) ζα πεξηιακβάλεη πιήξσο ζπγρξνληζκέλν 

ρεηξνθίλεην θηβψηην κε πέληε ηαρχηεηεο γηα ηελ εκπξφο θίλεζε θαη κία γηα ηελ πίζσ.  

 

ε. ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ :  

Σν ζχζηεκα δηεχζπλζεο ζα είλαη κε πδξαπιηθή ππνβνήζεζε. Σν ηηκφλη ζα βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ 

κέξνο ηνπ νρήκαηνο.  

 

ζη. ΤΣΗΜΑ ΠΔΓΗΗ :  

Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη πδξαπιηθφ, δηπινχ θπθιψκαηνο θαη ζα επελεξγεί επί φισλ ησλ 

ηξνρψλ. Δκπξφο ζα ππάξρνπλ δηζθφθξελα θαη πίζσ ηακπνχξα. Η πέδε ζηάζκεπζεο ζα είλαη κεραληθή θαη 

ζα επελεξγεί επί ησλ νπηζζίσλ ηξνρψλ.  

 

δ. ΑΝΑΡΣΗΔΙ:  

Οη αλαξηήζεηο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιηθά αξίζηεο πνηφηεηαο, αλζεθηηθέο ζε θνξηία 

θαηά ηνλ ηχπν ηνπ νρήκαηνο θαη θαιήο ζπκπεξηθνξάο ζε αλσκαιίεο ηνπ νδνζηξψκαηνο. Δπηζπκία ηεο 

Τπεξεζίαο είλαη νη εκπξφζζηεο αλαξηήζεηο λα είλαη αλεμάξηεηεο κε δηπιά ςαιίδηα, αληηζηξεπηηθή δνθφ 

θαη θαηάιιεινπο ηειεζθνπηθνχο απνζβεζηήξεο θξαδαζκψλ δηπιήο ελεξγείαο θαη νη νπίζζηεο αλαξηήζεηο 

ζα απνηεινχληαη απφ άθακπην άμνλα κε εκηειιεηπηηθά ειαηήξηα θαη ηειεζθνπηθνχο απνζβεζηήξεο 

δηπιήο ελέξγεηαο. 

 

ε. ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ:  

Σν ειεθηξηθφ ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ ελαιιάθηε 12 V, άλσ ησλ 60 Α θαη κπαηαξία 12 V. Οη 

θαισδηψζεηο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο ζα είλαη άξηζηα κνλσκέλεο θαη ζα θέξνπλ ηελ αλάινγε 

ζήκαλζε. 

 

ζ. ΤΜΠΛΔΚΣΗ : 

 Ο ζπκπιέθηεο ζα είλαη μεξάο ηξηβήο, πδξαπιηθνχ ηχπνπ, κνλφδηζθνο. 
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«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

η. ΓΙΑΣΑΔΙ – ΒΑΡH :  

Σν κέγηζην κήθνο ηνπ θάζε νρήκαηνο δελ ζα πξέπεη λα είλαη άλσ ησλ 4,4 m, ην κέγηζην πιάηνο 

(κε ηνπο θαζξέπηεο) ηα 2,1 m θαη ην βάξνο ηνπο λα κελ μεπεξλά ηνλ 1,5 tn.  

 

 

ηα. ΣΡΟΥΟΙ :  

Σν φρεκα ζα θέξεη ραιχβδηλεο ή αινπκηλίνπ δάληεο, R15 ή R16 θαη ηα ειαζηηθά λα είλαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ην ηειεπηαίν εμάκελν. 

 

ηβ. ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΓΗΓΗΗ :  

Σν φρεκα ζα είλαη κε απιή θακπίλα, δίζπξν. Η θακπίλα ζα είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλε γηα λα 

πξνζθέξεη ζηνπο επηβάηεο έλα ιεηηνπξγηθφ θαη άλεην πεξηβάιινλ. Θα δηαζέηεη κεγάινπο παινπίλαθεο γηα 

θαιή νξαηφηεηα, θαζίζκαηα νδεγνχ, ζπλνδεγνχ θαη επηβαηψλ, ζέξκαλζε θαη αεξηζκφ κε αλαθπθινθνξία 

αέξα, εζσηεξηθφ θαζξέθηε θαη δχν εμσηεξηθνχο, δχν κεγάιεο πφξηεο αξηζηεξά/δεμηά κε αλνηγφκελνπο 

θάζεηα παινπίλαθεο κε ζχζηεκα γξχινπ, ξαδηφθσλν, δψλεο αζθαιείαο ηξηψλ ζεκείσλ θαη ηακπιφ 

νξγάλσλ κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ θηλεηήξα. 

Δθηφο ησλ άιισλ ε θακπίλα ζα δηαζέηεη θαιήο θαη αλζεθηηθήο πνηφηεηαο δάπεδν. 

 

ηγ. ΥΩΡΟ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ :  

Ο ρψξνο θφξησζεο ζα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο, κε σθέιηκν φγθν άλσ ησλ 2,5 θπβηθψλ κέηξσλ 

θαη ζα έρεη κηα πιατλή (πξναηξεηηθά θαη φρη απαξαίηεηα) θαη κηα νπίζζηα ζχξα (δηαηξνχκελε ή κε 

δηαηξνχκελε) γηα ηελ εχθνιε θφξησζε – εθθφξησζε ησλ πιηθψλ θαη πξναηξεηηθά λα δηαζέηεη ζχζηεκα 

απνζήθεπζεο κε ξάθηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εξγαιείσλ.  

Σν φρεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ εθεδξηθφ ηξνρφ (ξεδέξβα), θαξκαθείν, ηξίγσλν βιαβψλ, 

εξγαιεηνζήθε θαη ππξνζβεζηήξα ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη κε ηελ παξάδνζε λα πξνζθνκίζεη φια ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά 

έγγξαθα γηα ηελ έθδνζε ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο.  

Ο ρξφλνο παξάδνζεο πιήξνπο νρήκαηνο ζηνλ θνξέα δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο δπν (2) κήλεο. 

Δπηζπκεηφ είλαη λα δηαζέηεη ην φρεκα θαη ζράξα νξνθήο. 
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«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

ΙΙ. ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 

ΤΠΟΒΛΗΘΟΤΝ ΜΔ ΣΙ ΠΡΟΦΟΡΔ 

 

Με ηελ πξνζθνξά ζα δνζνχλ φια ηα απαξαίηεηα ηερληθά ζηνηρεία, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ 

πξνζπέθηνπο, εηθφλεο, ζρεδηαγξάκκαηα θ.ι.π. ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο θαη πνπ ζα παξέρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ πιήξνπο θαη ζαθνχο εηθφλαο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο θαη ησλ εμαξηήζεσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη : α. Πεξηγξαθηθφ θαηάινγν ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο. β. Σσλ εηδηθψλ γηα θάζε επί κέξνπο ζχζηεκα ζθαξηθεκάησλ, ζρεδίσλ, 

θσηναληηγξάθσλ, εληχπσλ θ.ι.π., πνπ δεηνχληαη ζηηο δηάθνξεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ 

παξφληνο. γ. Πίλαθα ησλ εξγαιείσλ ηνπ νρήκαηνο πνπ ζα παξαδνζνχλ. Σα πξνζθεξφκελα εξγαιεία λα 

βξίζθνληαη ζε θηβψηηα ή εξκάξην αζθαιηδφκελν κε θιεηδί ζε θαηάιιειε ζέζε.  

 

IΙΙ. ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ – ΔΡΓΑΛΔΙΑ 

 

Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν θαη κε ηα εμήο εμαξηήκαηα θαη εξγαιεία : - Μηα νιφθιεξε ζεηξά 

θιεηδηψλ θαη ζπλήζσλ εξγαιείσλ Η αμία φισλ ησλ αλσηέξσ λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή 

ηνπ νρήκαηνο. 

Οη δηαζηάζεηο γεληθά ηνπ νρήκαηνο, ηα θαηά άμνλα βάξε θαη ηα ππφινηπα θαηαζθεπαζηηθά 

ζηνηρεία απηνχ ζα πιεξνχλ ηηο θείκελεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θπθινθνξία απηνχ, 

βάζεη λφκηκεο άδεηαο θπθινθνξίαο. Οη απαηηνχκελεο επηγξαθέο ζα θαζνξηζζνχλ κεηά ηε ζχκβαζε, ζε 

εχινγν ρξφλν πξηλ ηελ παξαιαβή.  

 

2. Σερληθή αμία (ιεηηνπξγηθόηεηα, απνδνηηθόηεηα θαη αζθάιεηα).  

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ζα ιεθζεί ππ’ φςε ε επρέξεηα, ε 

ηαρχηεηα θαη ε άλεζε ρεηξηζκνχ, νη ρξφλνη θαη νη κεηξηθέο απνδφζεηο ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ, νη 

θαηαλαιψζεηο θαπζίκνπ, ε επθνιία ζπληήξεζεο θαη νη ηπρφλ πθηζηάκελεο βνεζεηηθέο δηαηάμεηο. 

Δηδηθφηεξα θαη φρη πεξηνξηζηηθά :  
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«Η ΑΡΔΘΟΤΑ» 

 

 

 

ελδείμεσλ θαη κεηξήζεσλ ζα είλαη πιήξεο θαη αμηφπηζηνο ζηε ρξήζε, ηα δε 

ρεηξηζηήξηα εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλα. Θα πεξηγξαθνχλ νη εμαηξεηηθέο δηαηάμεηο  

απαξαίηεηα κειεηεκέλεο ζα είλαη νη ζπλζήθεο αλέζεσο  

πέδεζεο  

ο (Parking)  

 

ζα ππνβνεζνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο 

 

3. Πνηόηεηα θαη θαηαιιειόηεηα.  

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο πξέπεη λα δνζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα φιεο νη 

πιεξνθνξίεο θαη ηα ζρεηηθά ληνθνπκέληα πνπ αθνξνχλ ζε ηερληθέο εγθξίζεηο, εγθξίζεηο πνηφηεηαο, 

ζήκαηα πνηφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ή επηκέξνπο θαη θαηαζθεπήο εμαξηεκάησλ. Δπηζπκεηέο είλαη νη εγθξίζεηο 

πνηφηεηαο ζεηξάο ISO 9000 (ελ ηζρχ). Δπίζεο, ε πνηφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ παξαγσγήο, φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν, πξέπεη λα επηζεκαλζεί. Όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαιιειφηεηα, ζα δνζνχλ φηη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ θνξέα (λένο Γήκνο, απφ ζπλέλσζε) θαη ηνλ ρψξν 

εξγαζίαο (Διιεληθή επαξρία). 

 

(4) ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

1. Υξόλνο θαη ηόπνο παξάδνζεο.  

Ωο κέγηζηνο ρξφλνο παξάδνζεο θαζνξίδεηαη ην δηάζηεκα δπν (2) κελώλ. Δπηζπκεηφ είλαη ν 

ρξφλνο παξάδνζεο λα είλαη ην δπλαηφλ κηθξφηεξνο. Ο ηφπνο παξάδνζεο ζα είλαη ε έδξα ηνπ θνξέα ηεο 

πξνκήζεηαο. 
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2. Παξαιαβή 

H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ., πνπ ζπγθξνηείηαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 

ηνπ σο άλσ λφκνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ νρεκάησλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο 

έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν Πξνκεζεπηήο. 

Η επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια 

(καθξνζθνπηθφ –  ιεηηνπξγηθφ- νξηζηηθφ- παξαιαβήο ησλ νρεκάησλ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο  ησλ 

νρεκάησλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) 

θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ πξνκεζεπηή. 

Ορήκαηα πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε 

βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα 

παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ 

πξνκεζεπηή ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα βαξχλνπλ 

ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ Πξνκεζεπηή. 

Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ  

δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο 

εμέηαζε θαη΄ έθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ 

ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο,  κε ηνλ ηξφπν  πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. 

Σν απνηέιεζκα  ηεο θαη΄ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. 

Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θαη΄ έθεζε εμέηαζεο. 

Η παξαιαβή ησλ νρεκάησλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο ζα γίλεη απφ 

ηελ αξκφδηα επηηξνπή κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα παξάδνζή 

ηνπο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 

Αλ ε παξαιαβή ησλ νρεκάησλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί 

απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή 

ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην 

ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ,  πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή 

ηνπ Πξνκεζεπηή. 
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Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη 

ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε 

ρξφλν. Η παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά 

πξσηφθνιια.  

 

3. Σξόπνο πιεξωκήο-θξαηήζεηο 

Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ησλ νρεκάησλ. 

Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο. 

ηηο ζπκβάζεηο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο απαηηνχληαη θαη’ ειάρηζην ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά: α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 219 ηνπ λ. 4412/2016. β) Σηκνιφγην ηνπ 

πξνκεζεπηή γ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο (άξζξν 200 παξ.5 ηνπ 

Ν.4412/16). Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ πιεξσκή, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. (άξζξν 200 παξ.6 ηνπ Ν.4412/16). 

Toλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ησλ νρεκάησλ ζηνλ ηφπν 

θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ιδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 

θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) θαζψο θαη Υαξηφζεκν 3% & ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ 20% 

επί ηεο σο άλσ θξάηεζεο. 

β) χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 1191/14.03.2017 (ΦΔΚ 969/22.03.2017 ηεύρνο Β') επηβάιιεηαη θξάηεζε 

χςνπο 0,06% (ππέξ ΑΔΠΠ) επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο  

ζχκβαζεο θαζψο θαη Υαξηφζεκν 3% & ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ 20% επί ηεο σο άλσ θξάηεζεο. 
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4. Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, 

λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο 

πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην  

ε. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα  λνκηθφ πξφζσπν, απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ (άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/2016) . 

Απνθιείνληαη πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνύλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο κειέηεο. 

Γε γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ νρεκάησλ. 

 

5. Κξηηήξην αλάζεζεο  

Η πξνκήζεηα ησλ νρεκάησλ ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 θαη ηηο 

ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ ΒΙΒΛΙΟΤ ΙΙ ηνπ λ. 4412/2016. 

Η ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο, βάζεη  ηεο ηηκήο. 

 

6. Υξεκαηνδόηεζε 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε Γ.Δ.Τ.Α.Υ. Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ 

ζχκβαζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Φνξέα θαη ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Α. 130200 & ΚΑ 

54001324 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017  ηνπ Φνξέα . 
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7. Λνηπά 

Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο κε πνηλή απνθιεηζκνύ ηα 

παξαθάησ:  

- Η πξνζθνξά ζα είλαη δηαξζξσκέλε ζχκθσλα κε ηε κνξθή ηεο παξνχζαο κειέηεο ζεκείν πξνο 

ζεκείν.  

- Οη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηα ζρεηηθά 

PROSPECTUS πνπ πξνζθέξνληαη.  

- Γήισζε γηα ηελ πξνέιεπζε θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ πξνκεζεπνκέλνπ νρήκαηνο. 

Αθόκε, ζηελ πξνζθνξά ζα δειώλνληαη αλαιπηηθά ηα βηβιία θαη έληππα πνπ ζα ζπλνδεύνπλ 

θάζε όρεκα. 
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