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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 15/2018
1. Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς
φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη
συμφωνητικού, όσον αφορά την προμήθεια ελαστικών – επισώτρων για τα
οχήματα της Μονάδας, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας
είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ (24.756,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (δηλαδή 19.964,52€ άνευ ΦΠΑ).
2.

Οι όροι της διαγωνιστικής διαδικασίας έχουν ως κάτωθι:

α.
Αντικείμενο συμφωνητικού: Ελαστικά - επίσωτρα για
οχήματα της Μονάδος (CPV: 34352100-0 , 34351100-3, 34350000-5, και
34352000-9 ), ως το Παράρτημα «Β», χωρίς τοποθέτηση, σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές – ειδικούς όρους των Παραρτημάτων «Α» και «Β».
β.
Προϋπολογισθείσα αξία (χωρίς ΦΠΑ): δέκα εννέα
χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών
(19.964,52€) άνευ ΦΠΑ.
γ.

Τεχνική περιγραφή: Ως τα Παραρτήματα «Α» και «Β».

δ.
Διάρκεια εγγυήσεως: Τουλάχιστον δύο (2) έτη ή 40.000
χλμ. (όποιο από τα δύο έρθει πρώτο).
ε.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος, δηλαδή
η χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Ω εκ τούτου, δύναται να κατατεθεί προσφορά
για μέρος των ειδών, αλλά στο σύνολό των απαιτούμενων ποσοτήτων ανά
είδος.
στ.

Περιεχόμενο Προσφοράς:

(1)
Δήλωση αποδοχής των όρων της παρούσας στο
σύνολό τους, σύμφωνα με το παράρτημα «Ε» της παρούσας πρόσκλησης.
(2)
Οικονομική
προσφορά,
σύμφωνα
με
το
παράρτημα «Γ» της παρούσας πρόσκλησης.
(3)
Βεβαίωση
τραπέζης
για
τον
τηρούμενο
λογαριασμό του προσφέροντος, στην οποία θα αναγράφεται το ΙΒΑΝ.
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(4)
Έντυπο συμμόρφωσης προς προδιαγραφή
Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με την παράγραφό 8.1 του παραρτήματος
«Α» της παρούσας πρόσκλησης, το οποίο θα συνταχθεί ως το υπόδειγμα του
παραρτήματος «Δ» της παρούσας.
(5)
Λοιπά δικαιολογητικά, ως καθορίζονται στo
Παράρτημα «Α» της παρούσας πρόσκλησης και συγκεκριμένα στις
παραγράφους 5.5 και 8.2.1 έως 8.2.6, του Παράρτημα «Α».
Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν προσφορά για το
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.
ζ.
Προσφερόμενες
τιμές:
Οι
προσφερόμενες
τιμές
περιλαμβάνουν κρατήσεις υπέρ τρίτων ποσοστού 6,26832%. Οι τιμές δεν
συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ που επιβαρύνει την Υπηρεσία.
η.
Αυξομείωση ποσοτήτων: Η Μονάδα δύναται να κάνει
αυξομείωση ποσοτήτων κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα με το
άρθρο 105 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ.
Φόρος
Εισοδήματος: Η δαπάνη υπόκειται σε
παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% η οποία προκύπτει από τη διαφορά της
καθαρής αξίας με τις κρατήσεις της παραγράφου 2ζ.
ι.
Χρόνος και τόπος παράδοσης: Τα υπό προμήθεια είδη
θα παραδοθούν στην 115 ΠΜ (Αεροδρόμιο Χανίων) εντός είκοσι πέντε (25)
ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού. Σε περίπτωση, μη
παράδοσης των υλικών εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, η Μονάδα
δύναται να ακυρώσει μονομερώς το συμφωνητικό, χωρίς καμιά υποχρέωση
προς τον ανάδοχο.
ια.
Διαδικασία παράδοσης - παραλαβής: Τα υπό προμήθεια
είδη θα παραληφθούν από αρμόδια Επιτροπή της 115ΠΜ (Δευτέρα Παρασκευή: 08:00 - 14:30), κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης για την ημέρα
και ώρα παράδοσης με το/ους συμβαλλόμενο/ους. Τα είδη θα ελεγχθούν
ποσοτικά και ποιοτικά (μακροσκοπικά) για τη συμμόρφωσή τους με την
προσφορά του προμηθευτή, σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος «Α»
της παρούσης. Επιτρέπονται οι τμηματικές παραδόσεις.
ιβ.

Διαδικασία εξόφλησης:

(1)
Η εξόφληση του τιμολογίου θα διενεργηθεί με
Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (Τ.Χ.Ε.) στον τραπεζικό λογαριασμό του
συμβαλλόμενου, τον οποίο θα δηλώσει στην κατατεθείσα προσφορά, από το
Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο Λάρισας (ΔΣΤ/Λ), εντός εξήντα (60) ημερών από
την ημερομηνία υποβολής του τιμολογίου και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η
οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών.
(2)
Κατά την εξόφληση
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

απαιτείται

η

κατάθεση
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ιγ.
Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Οι προσφορές
κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στη Μονάδα μέχρι την Τετάρτη 29
Αυγούστου 2018 και ώρα 14:30.
ιδ.
Αποσφράγιση
/
Αξιολόγηση
προσφορών:
Η
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα διενεργηθεί την Πέμπτη 30
Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00, στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας από
την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας. Στη διαδικασία αποσφράγισης δύναται να
παρευρίσκονται οι προσφέροντες, κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης του
Γραφείου Ασφαλείας της Μονάδας (τηλ: 2821005005 - fax: 2821005742).
ιε.
Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 1321, ΕΦ: 11-410, ΑΑΥ 7196/0708-2018 (ΑΔΑ: ………………..………)
ιστ.

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται ως εξής:

(1)
Οικονομικά – διαδικαστικά θέματα στο τηλ.: 2821005040,
Ασμχος (Ο) Αβρ. Αβραμίδης και 2821005045, Ασμιας (ΕΟΙΤ) Νικ.
Σπετσιωτάκης.
(2)
Τεχνικά θέματα στο τηλ.: 2821005800, Σγος (ΤΜΜ) Στυλ.
Μαρουλάκης και 2821005824, Σγος (ΤΜΜ) Γεωρ. Μπούχλης .
3. Η διαγωνιστική διαδικασία διέπεται από τις ισχύουσες περί
προμηθειών διατάξεις (Ν.4270/14 και Ν.4412/16).

Ακριβές Αντίγραφο
Μ.Υ. (με Α’βαθ) Γκατζούνη Κυριακή
Αναπληρώτρια Τμχης
Κεντρικής Γραμματείας 115 Π.Μ.

Σμχος ( Ι ) Ιωαν. Μπιρμπίλης
Διοικητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΠΕΔ-Α-00567)
«Β» ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
«Γ» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«Δ» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
«Ε» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
«ΣΤ» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ.
Αποδέκτες για Πληροφορία
115ΠΜ/ΔΠΔ (εκτός παραρτημάτων)
115ΠΜ/ΜΜ
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115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
10 Αυγ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗΝ ΔΓΗ Φ.800/ΑΔ.12683/Σ.3228

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ-Α-00567

ΕΚΔΟΣΗ 1η

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

27 Φεβρουαρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ………… -14ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1.1 Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καλύπτει τις
απαιτήσεις της υπηρεσίας για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων
οχημάτων-μηχανημάτων.
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
2.1 Τα κατωτέρω Έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας προδιαγραφής. Ισχύουν και εφαρμόζονται στην τελευταία τους
έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεών τους:
2.1.1
The European Tyre and Rim Technical Organization
(ETRTO) Standard Manual.
2.1.2
ASTM D412-16 «Standard Test Methods for Vulcanized
Rubber and Thermoplastic Elastomers – Tension».
2.1.3
ASTM D1149-16 «Standard Test Methods for Rubber
Deterioration – Cracking in an Ozone Controlled Environment».
2.1.4
Οδηγία 92/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31 Μαρτίου 1992
(92/23/EEC of 31 March 1992) σχετικά με τα ελαστικά των οχημάτων με
κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και με την εγκατάστασή του σ’ αυτά.
Η ανωτέρω οδηγία ισχύει όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 και
την οδηγία 2005/11/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 2005.
2.1.5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη
σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση
καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους. Ο ανωτέρω Κανονισμός ισχύει
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με την τροποποίηση (ΕΕ) αριθμ. 228/2011 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου
2011 και την τροποποίηση (ΕΕ) αριθμ. 1235/2011 της Επιτροπής της 29ης
Νοεμβρίου 2011.
2.1.6
Κανονισμός αριθμ. 106 της Οικονομικής Επιτροπής για την
Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΕΕ/ΗΕ) – Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την
έγκριση ελαστικών επισώτρων για γεωργικά οχήματα και τα ρυμουλκούμενά
τους.
2.1.7
Κανονισμός αριθμ. 117 της Οικονομικής Επιτροπής των
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) – Ενιαίες διατάξεις σχετικά με
την έγκριση ελαστικών όσον αφορά τις εκπομπές ήχου κύλισης ελαστικών και
την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα.
2.1.8
Κανονισμός αριθμ. 30 της Οικονομικής Επιτροπής των
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) – Ενιαίες διατάξεις σχετικά με
την έγκριση ελαστικών με αέρα για τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα
ρυμουλκούμενά τους.
2.1.9
Κανονισμός αριθμ. 54 της Οικονομικής Επιτροπής των
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) – Ενιαίες διατάξεις σχετικά με
την έγκριση πνευματικών ελαστικών επισώτρων για τα επαγγελματικά
οχήματα και τα ρυμουλκούμενα τους.
2.2 Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με τα
μνημονευόμενα πρότυπα ή τις τροποποιήσεις τους, υπερισχύουν, κατά σειρά,
πρώτα οι ειδικοί όροι του εκάστοτε διαγωνισμού και ακολούθως η παρούσα
Τεχνική Προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ότι τα δύο αυτά δεν έρχονται σε
αντίθεση με την ισχύουσα Νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας.

3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
3.1 Για την ταξινόμηση των ελαστικών επισώτρων έχουν, ενδεικτικά και
μη περιοριστικά, καθοριστεί και χρησιμοποιούνται οι παρακάτω δείκτες:
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΗ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
1
Δείκτης Κατασκευαστή ελαστικού.
2
Δείκτης Μοντέλου ελαστικού.
3
Δείκτες Διαστάσεων και Δομής ελαστικού
Δείκτης Κατηγορίας Ταχύτητας και Δείκτης Ικανότητας
4
Φόρτισης
Δείκτης Έγκρισης Κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή
5
Ένωση.
Δείκτης Έγκρισης Κυκλοφορίας η οποία αφορά τα
6
επίπεδα θορύβου κύλισης.
Δείκτης Ανάκλησης (ισχύει μόνο για τη Βόρεια
7
Αμερική)
8
Δείκτης Ημερομηνίας Κατασκευής
Δείκτες Ενιαίου Συστήματος Βαθμονόμησης της
9
Ποιότητας των Ελαστικών Επισώτρων των ΗΠΑ.
10
Δείκτης Μέγιστου Επιτρεπόμενου Φορτίου (ΗΠΑ).
Δείκτης Μέγιστής Επιτρεπόμενης Πίεσης Ελαστικού
11
(ΗΠΑ).
12
Δείκτης για τη Χρησιμοποίηση ή μη Αεροθαλάμου.
Προειδοποιήσεις για Κινδύνους που εγκυμονούν οι
13
εργασίες με ελαστικά.
14
Δείκτης Φοράς Περιστροφής.
15
Δείκτης Φοράς Τοποθέτησης στη Ζάντα.
16
Δείκτης Δομής Ελαστικού (Ενισχυμένη ή όχι
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Κατασκευή)
17
Δείκτες Φθοράς Πέλματος.
Σχέδιο 1: Σχηματική απεικόνιση και περιγραφή των δεικτών
στις πλευρές των ελαστικών επισώτρων.
3.1.1
Δείκτης Κατηγορίας Πέλματος. Ο συγκεκριμένος δείκτης
δεν περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στους αποτυπωμένους δείκτες στις πλευρές
του ελαστικού. Με βάση αυτόν τα ελαστικά διακρίνονται στους παρακάτω
τύπους:
3.1.1.1

Τύπος “Ομαλου Δρομου” (“High-Way”).

3.1.1.2

Τύπος “Ανωμαλου Δρομου” (“Cross Country”).

3.1.1.3 Τύπος “Γενικης Χρήσης” (“All Type”). Ο τύπος
αυτός είναι κατάλληλος για χρήση τόσο σε ομαλό όσο και σε ανώμαλο δρόμο.
3.1.1.4 Τύπος "ΛΑΣΠΗΣ - ΧΙΟΝΙΟΥ" (“MUD and SNOW”
– ‘’M+S’’ ή ’M.S’’ ή ’M&S’’).
3.1.1.5

Τύπος "ΧΙΟΝΙΟΥ" (“SNOW” – “S’’).

3.1.2
Δείκτης Άξονα Τοποθέτησης. Ο δείκτης αυτός
αποτυπώνεται συνήθως στις πλευρές ελαστικών των μεγάλων οχημάτων. Με
βάση τον δείκτη αυτόν τα ελαστικά ταξινομούνται ως εξής:
3.1.2.1

Ελαστικά για κατευθυντήριους άξονες (“steering”).

3.1.2.2

Ελαστικά για κινητήριους άξονες (“drive”).

3.1.2.3

Ελαστικά για συρόμενους άξονες (“trailer”).

3.1.3
Δείκτης Τύπου Οχήματος, όπου γίνεται ταξινόμηση των
επισώτρων ανάλογα με τον τύπο του οχήματος για τα οποία είναι
κατασκευασμένα, ως εξής:
3.1.3.1

Ελαστικά για επιβατικά οχήματα.

3.1.3.2

Ελαστικά για ελαφρά φορτηγά (van)-ημιφορτηγά.

3.1.3.3

Ελαστικά για λεωφορεία.

3.1.3.4

Ελαστικά για φορτηγά.

3.1.3.5

Ελαστικά για χωματουργικά.

3.1.3.6 Ελαστικά
(γεωργικοί ελκυστήρες κλπ).
3.1.3.7 Ελαστικά
οχήματα.

για
για

οχήματα
βιομηχανικά

αγροτικής
ή

ειδικού

χρήσης
τύπου
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3.1.4
Δείκτης για Χρησιμοποίηση ή μη Αεροθαλάμου.
(Ενδείκτης με αριθμό 12 στο Σχέδιο 1). Με βάση τον δείκτη αυτόν διακρίνονται
δύο κατηγορίες ελαστικών:
3.1.4.1 Τύπος “TUBE TYPE“ (ΤΤ), ελαστικά επίσωτρα
που έχουν σχεδιαστεί για χρήση με αεροθάλαμο.
3.1.4.2 Τύπος “TUBELESS” (ΤL), ελαστικά επίσωτρα που
έχουν σχεδιαστεί για χρήση χωρίς αεροθάλαμο.
3.1.5
Δείκτης Δομής ελαστικού επισώτρου (Ενδείκτης με
αριθμό 3 στο Σχέδιο 1).
3.1.5.1 Ως «δομή» του ελαστικού επισώτρου νοείται ο
τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται οι επάλληλες στρώσεις των ενισχυτικών
λινών (τα οποία κατασκευάζονται από Nylon ή άλλη συνθετική ίνα ή από
πλέγμα μεταλλικών συρμάτων) του σκελετού του. Διακρίνονται έτσι οι
παρακάτω τύπου ελαστικών:
3.1.5.1.1
"Συμβατικά" (DIAGONAL ή BIAS)
ελαστικά. Είναι ελαστικά όπου οι επάλληλες στρώσεις των λινών εκτείνονται
μέχρι την «πτέρνα» του επισώτρου (το μέρος του ελαστικού που
προσαρμόζεται στο σώτρο και συγκρατεί το ελαστικό επ’ αυτού). Οι στρώσεις
αυτές διατάσσονται χιαστί υπό γωνία μικρότερη των 90ο ως προς τον διαμήκη
άξονα του πέλματος. Τα ελαστικά αυτού του τύπου είναι γενικά σκληρά και
άκαμπτα και παρουσιάζουν πολύ καλή πλευρική αντίσταση φορτίου (δεν
παραμορφώνονται πολύ στις στροφές). Η σήμανση της κατηγορίας αυτής
γίνεται μπροστά από τη σήμανση της διαμέτρου του σώτρου για το οποίο είναι
κατασκευασμένο το ελαστικό. Για την συγκεκριμένη κατηγορία δε είτε δεν
υπάρχει καμία ένδειξη, είτε αποτυπώνεται το σύμβολο «D».
3.1.5.1.2
“Ακτινικά“ (RADIAL) ελαστικά. Είναι
ελαστικά όπου οι επάλληλες στρώσεις των λινών εκτείνονται και πάλι μέχρι
την «πτέρνα», τοποθετούνται ωστόσο υπό γωνία περίπου 90ο σε σχέση με
τον άξονα του πέλματος. Στη διαμόρφωση αυτή περαιτέρω σταθεροποίηση
του επισώτρου, ώστε να δύναται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
σχεδιασμού, επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ενισχυτικών περιμετρικών
«ζωνών» (belts) από λινά στην περιοχή του πέλματος. Τα ελαστικά αυτού του
τύπου παρουσιάζουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με την
απορρόφηση κραδασμών, το κράτημα και την διάρκεια ζωής του ελαστικού
επισώτρου. Ως σήμανση φέρουν την ένδειξη «R» μπροστά από τη σήμανση
της προβλεπόμενης διαμέτρου του σώτρου για το οποίο είναι
κατασκευασμένο το ελαστικό
3.1.6
Δείκτες Διαστάσεων και Δομής ελαστικού επισώτρου.
(Ενδείκτης με αριθμό 3 στο Σχέδιο 1).
3.1.6.1 Πρόκειται για δείκτες οι οποίοι απεικονίζουν τις
βασικές κατασκευαστικές διαστάσεις ενός ελαστικού επισώτρου. Από αυτούς
με τη χρήση πινάκων αντιστοιχίας προκύπτουν το πλάτος και η διάμετρος του
σώτρου για το οποίο είναι κατασκευασμένο το ελαστικό, η συνολική διάμετρος
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του ελαστικού και το πλάτος της διατομής του εκφρασμένες σε χιλιοστά. Οι
πίνακες αντιστοιχίας του εν λόγω δείκτη με τις ανωτέρω κατασκευαστικές
διαστάσεις του ελαστικού καθορίζονται στα έγγραφα των παραγράφων 2.1.1,
2.1.4 και 2.1.8. (πίνακες και τύποι υπολογισμού).
3.1.7
Δείκτης Κατηγορίας Ταχύτητας (Speed Symbol –
“S.S.”) (Ενδείκτης με αριθμό 4 στο Σχέδιο 1).
3.1.7.1 Ο συγκεκριμένος δείκτης για τα ελαστικά των
επιβατηγών οχημάτων απεικονίζει τη μέγιστη ταχύτητα στην οποία τα
ελαστικά έχουν πιστοποιηθεί ότι λειτουργούν σωστά. Για τα ελαστικά των
εμπορικών οχημάτων το συγκεκριμένο σύμβολο εκφράζει την ταχύτητα με την
οποία το ελαστικό δύναται να φέρει το βάρος που αντιστοιχεί στο δείκτη
ικανότητας φόρτισης. Τα σύμβολα και οι κατηγορίες ταχύτητας
περιλαμβάνονται στα έγγραφα των παραγράφων 2.1.1, 2.1.4 και 2.1.8.
3.1.8
Δείκτης Ικανότητας Φόρτισης (LOAD INDEX – “L.I.”)
(Ενδείκτης με αριθμό 4 στο Σχέδιο 1)
3.1.8.1 Πρόκειται για έναν αριθμητικό δείκτη ο οποίος
αντιστοιχεί στην τιμή του μέγιστου φορτίου που μπορεί να φέρει το ελαστικό.
Εφόσον ο δείκτης ακολουθείται από τον δείκτη κατηγορίας ταχύτητας τότε
αναφέρεται στο μέγιστο φορτίο που έχει πιστοποιηθεί να φέρει το ελαστικό
στη συγκεκριμένη μέγιστη ταχύτητα, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα ελαστικά επίσωτρα των
επιβατικών οχημάτων φέρουν μόνο ένα δείκτη ικανότητας φόρτισης. Τα
ελαστικά επίσωτρα των επαγγελματικών οχημάτων μπορούν να φέρουν δύο
δείκτες φόρτισης, εκ των οποίων ο πρώτος αναφέρεται σε απλή διάταξη (ένα
ελαστικό ανά θέση), ενώ ο δεύτερος, όταν υπάρχει, αφορά τη διπλή διάταξη
(δύο ελαστικά ανά θέση). Στην περίπτωση ύπαρξης δύο δεικτών, αυτοί
χωρίζονται με μία διαγώνιο “/”. Κατάλογος των δεικτών αυτών με τα
αντίστοιχα φορτία τους περιλαμβάνονται στα έγγραφα των παραγράφων
2.1.1, 2.1.4 και 2.1.8.
3.1.9
Σχέδιο 1).

Δείκτης Φθοράς Πέλματος (Ενδείκτες με αριθμό 17 στο

3.1.9.1 Οι δείκτες φθοράς πέλματος είναι μικρές
προεξοχές εντός των αυλακώσεων του πέλματος ενός ελαστικού, οι οποίες
αποτελούν οπτική ένδειξη της φθοράς του. Με τους δείκτες αυτούς ο χρήστης
μπορεί εύκολα να διαπιστώσει πότε το πάχος του πέλματος του ελαστικού
έχει μειωθεί στα 1,6 χιλιοστά περίπου, οπότε και απαιτείται η αντικατάστασή
του. Η ύπαρξη των δεικτών αυτών είναι υποχρεωτική για τα ελαστικά
επίσωτρα των επιβατηγών οχημάτων, όπως καθορίζεται στην οδηγία των §
2.1.4 και 2.1.8.

3.1.10

Δείκτης Εξοικονόμησης καυσίμου
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3.1.10.1 Η χρήση του συγκεκριμένου δείκτη καθιερώθηκε
από τον κανονισμό της παραγράφου 2.1.6. Σε σχέση με τους υπόλοιπους
δείκτες, ο εν λόγω δείκτης δεν αναγράφεται εγχάρακτα στα πλαϊνά του
ελαστικού, αλλά τοποθετείται πάνω σε προσωρινό έγχρωμο αυτοκόλλητο στο
πέλμα των καινούριων ελαστικών. Στο ίδιο αυτοκόλλητο απεικονίζονται
επίσης ο δείκτης του εξωτερικού θορύβου κύλισης και ο δείκτης πρόσφυσης
σε υγρό οδόστρωμα.
3.1.10.2 Η καθιέρωση ενός δείκτη που σχετίζεται με την
κατανάλωση καυσίμου κρίθηκε αναγκαία καθώς αυτά, κυρίως λόγω της
αντίστασης κύλισης που παρουσιάζουν, ευθύνονται για το 20 με 30 τοις εκατό
της κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων. Οι τιμές που δύναται να πάρει ο
συγκεκριμένος δείκτης είναι αλφαριθμητικές σε κλίμακα από «A έως G» (Α
είναι η βέλτιστη τιμή του δείκτη) και εξαρτώνται άμεσα από την τιμή του
συντελεστή αντίστασης κύλισης (Rolling Resistance Coefficient – RRC) κάθε
ελαστικού, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα Ι του κανονισμού
της παραγράφου 2.1.5.
3.1.11

Δείκτης Πρόσφυσης σε Υγρό Οδόστρωμα.

3.1.11.1 Πρόκειται για έναν δείκτη η χρήση του οποίου
καθιερώθηκε και πάλι με τον κανονισμό της παραγράφου 2.1.5. Τοποθετείται
στο ίδιο έγχρωμο αυτοκόλλητο που απεικονίζεται ο δείκτης κατανάλωσης
καυσίμου και ο δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης. Σκοπός του είναι να
ενθαρρύνει τους τελικούς χρήστες να αγοράζουν ελαστικά επίσωτρα με
υψηλές επιδόσεις πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, δίδοντας έτσι κίνητρα
στους κατασκευαστές ελαστικών να βελτιστοποιούν τις παραμέτρους των
ελαστικών πέρα από τα ελάχιστα όρια προδιαγραφών ασφαλείας που έχουν
καθορισθεί.
3.1.11.2 Οι τιμές που παίρνει ο δείκτης είναι
αλφαριθμητικές σε κλίμακα από «A έως G» (Α είναι η βέλτιστη τιμή), και
προσδιορίζονται βάσει του αριθμητικού δείκτη πρόσφυσης σε υγρό
οδόστρωμα (G) όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού της
παραγράφου 2.1.5.
3.1.12

Δείκτης Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης.

3.1.12.1 Αποτελεί τον τρίτο και τελευταίο δείκτη που
τοποθετείται στο προσωρινό αυτοκόλλητο στο πέλμα των νέων ελαστικών.
Καθιερώθηκε και αυτός από τον κανονισμό της παραγράφου 2.1.5 με σκοπό
να ενθαρρύνει τους τελικούς χρήστες να προτιμούν ελαστικά επίσωτρα με
χαμηλό εξωτερικό θόρυβο κύλισης, ασκώντας και πάλι έμμεση πίεση στους
κατασκευαστές να βελτιστοποιούν τις προδιαγραφές των ελαστικών τους
πέρα από τα όρια των ελάχιστων απαιτήσεων.
3.1.12.2 Η απεικόνιση του δείκτη πάνω στο αυτοκόλλητο
γίνεται αποκλειστικά γραφιστικά σε κλίμακα ενός (αθόρυβο) έως τριών
(θορυβώδες) μαύρων «ηχητικών κυμάτων» τα οποία σχεδιάζονται δίπλα από
ένα ελαστικό πάνω στο οποίο έχει ενσωματωθεί το περίγραμμα ενός ηχείου.

ΑΔΑ: ΩΧΠ66-ΞΟΔ

Τα όρια της κλίμακας καθορίζονται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού της
παραγράφου 2.1.5.

3.1.13 Δείκτης Κλάσης Υλικού – Κώδικας CPV (Common
Procurement Vocabulary)
3.1.13.1 Τα ελαστικά επίσωτρα κατηγοριοποιούνται κατά
NATO ACodP-2/3 στην κλάση 2610 "Tires and Tubes, Pneumatic, Except
Aircraft". Έχουν δε κωδικό CPV σύμφωνα με το Παράρτημα «Ι» του
Κανονισμού 2195/2002 ως εξής:
3.1.13.1.1

34351100-3 "Ελαστικά Αυτοκινήτων".

3.1.13.1.2

34350000-5 “Ελαστικά Ελαφράς και

3.1.13.1.3

34351000-2

3.1.13.1.4

34352000-9

3.1.13.1.5

34352100-0

3.1.13.1.6

34352200-1 “Ελαστικά Λεωφορείων”.

3.1.13.1.7

34352300-2

Βαρέας Χρήσης”.
“Ελαστικά

Ελαφράς

Χρήσης”.
“Ελαστικά

Βαρέας

Χρήσης”.
“Ελαστικά

Φορτηγών

Αυτοκινήτων”.

“Ελαστικά

Γεωργικών

Οχημάτων”.

4. Ενιαίο Σύστημα Βαθμονόμησης της Ποιότητας των Ελαστικών
Επισώτρων των ΗΠΑ.
4.1 Για την αξιολόγηση της απόδοσης των ελαστικών επισώτρων των
επιβατηγών οχημάτων το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ έχει καθιερώσει
ένα σύστημα βαθμονόμησης υπό την ονομασία «Ενιαίο Σύστημα
Βαθμονόμησης της Ποιότητας των Ελαστικών» (Uniform Tire Quality Grade –
UTCG). Η βαθμονόμηση με τη χρήση του συστήματος αυτού είναι
υποχρεωτική για όλα τα ελαστικά των επιβατηγών οχημάτων που πωλούνται
στις ΗΠΑ και είναι κατασκευασμένα για χρήση σε κανονικές καιρικές
συνθήκες. Τα αποτελέσματα της βαθμονόμησης τυπώνονται εγχάρακτα στα
πλαϊνά τοιχώματα του ελαστικού. Η χρήση του συστήματος δεν είναι αναγκαία
για χειμερινά ελαστικά, για ελαστικά χιονιού και για ελαστικά με βαθύ πέλμα.
4.2 Το σύστημα για να βαθμονομήσει τα ελαστικά χρησιμοποιεί τρείς
δείκτες: Το Δείκτη Φθοράς Πέλματος (Treadwear Rate Index), το Δείκτη
Έλξεως (Traction Performance Index) και το Δείκτη Θερμοκρασίας
(Temperature Resistance Index). Η πραγματοποίηση των ελέγχων γίνεται με
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ευθύνη του κατασκευαστή του κάθε ελαστικού, σε χώρους και με διαδικασία
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ. Οι τιμές που
προκύπτουν αφορούν τη σχετική (relative) συμπεριφορά του ελαστικού σε
σχέση με την συμπεριφορά ενός ελαστικού που έχει χαρακτηριστεί από το
Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ ως «πρότυπο ελαστικό» ή «ελαστικό
αναφοράς». Αναλυτικά οι τρείς δείκτες αναλύονται ως εξής:
4.2.1
Δείκτης
Ρυθμού
Φθοράς
Πέλματος
(Treadwear Index) (Ενδείκτης με αριθμό 9 στο Σχέδιο 1).

Ελαστικού

4.2.1.1 Πρόκειται για έναν δείκτη που απεικονίζει το
ρυθμό φθοράς τού ελαστικού κατά τη χρήση του. Οι τιμές που μπορεί να
πάρει κυμαίνονται από 60 έως 620, σε βήματα των 20. Όσο μεγαλύτερη είναι
η τιμή του δείκτη, τόσο μικρότερος είναι ο βαθμός φθοράς του ελαστικού και
επομένως αυτό δύναται να διανύσει περισσότερα χιλιόμετρα προτού
αχρηστευτεί. Έτσι, ένα ελαστικό με δείκτη φθοράς 200 θεωρητικά αναμένεται
να διανύσει διπλάσια χιλιόμετρα από ένα ελαστικό με δείκτη φθοράς 100.
4.2.1.2 Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ωστόσο ότι όσο
υψηλότερη τιμή παίρνει ο δείκτης φθοράς, τόσο πιο σκληρό είναι το μίγμα
κατασκευής του ελαστικού, με ότι αυτό συνεπάγεται για τα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά του, όπως είναι ο βαθμός πρόσφυσής του, ο βαθμός
απορρόφησης ανωμαλιών κλπ. Επίσης λόγω του ότι η διαδικασία ελέγχου
πραγματοποιείται από τους ίδιους τους κατασκευαστές των ελαστικών, έχει
παρατηρηθεί ότι οι διάφορες εταιρίες τείνουν να χρησιμοποιούν ελαφρά
διαφορετικές μεθοδολογίες υπολογισμού της τελικής τιμής του συγκεκριμένου
δείκτη. Έτσι ενώ η σύγκριση της τιμής του μεταξύ ελαστικών της ίδιας εταιρίας
δίνει αναλογικά ασφαλή αποτελέσματα, η τιμή του σε ελαστικά διαφορετικών
εταιριών αποτελεί μόνο μια ένδειξη του πιο ελαστικό θα φθαρεί γρηγορότερα
ή αργότερα, χωρίς συνήθως να υπάρχει αναλογία στις αριθμητικές τιμές.
4.2.2
στο Σχέδιο 1).

Δείκτης Έλξης (Traction Index) (Ενδείκτης με αριθμό 9

4.2.2.1 Ο δείκτης έλξης απεικονίζει την ικανότητα ενός
ελαστικού να επιβραδύνει και να σταματά σε δύο διαφορετικούς τύπους
βρεγμένων οδοστρωμάτων, ένα ασφάλτινο και ένα από μπετόν. Λαμβάνει τις
τιμές «ΑΑ», «Α», «Β» και «C». Ένας υψηλός δείκτης έλξης υποδηλώνει ότι
ένα όχημα θα σταματήσει σε βρεγμένο οδόστρωμα σε μικρότερη απόσταση
από ότι ένα άλλο όχημα που φέρει ελαστικά με μικρότερο δείκτη έλξης. Έτσι ο
δείκτης έλξης «ΑΑ» σημαίνει ότι το ελαστικό συμπεριφέρθηκε άψογα και στις
δύο επιφάνειες, ο δείκτης «Α» ότι το ελαστικό συμπεριφέρθηκε ικανοποιητικά
και στις δύο επιφάνειες, ο δείκτης «Β» ότι το ελαστικό συμπεριφέρθηκε
ικανοποιητικά στη μία επιφάνεια και τέλος ο δείκτης «C» ότι το ελαστικό
συμπεριφέρθηκε με χαμηλή απόδοση και στις δύο επιφάνειες.
4.2.2.2 Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο δείκτης έλξης
δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ένδειξη και δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει άλλα χαρακτηριστικά του ελαστικού όπως
π.χ. τη δυνατότητα επιτάχυνσής του, τη δυνατότητα κρατήματος σε στροφή με
ταχύτητα, την υδρολίσθηση ή τη μέγιστη ελκτικότητα που αυτό παρουσιάζει.
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4.2.3
Δείκτης Θερμοκρασίας (Temperature Index) (Ενδείκτης
με αριθμό 9 στο Σχέδιο 1).
4.2.3.1 Ο συγκεκριμένος δείκτης βαθμονομεί την
ικανότητα του ελαστικού αφενός μεν να μην αναπτύσσει υψηλή θερμοκρασία,
αφετέρου να απάγει αποτελεσματικά στο περιβάλλον τη θερμότητα που
συσσωρεύεται στο σώμα του κατά τη χρήση.
4.2.3.2 Η
θερμοκρασία
η
οποία
αναπτύσσεται
αναπόφευκτα κατά την κύλιση ενός ελαστικού, εφόσον υπερβαίνει κάποια
όρια, έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή διάσπαση του υλικού κατασκευής του
και τη μείωση της διάρκειας ζωής του. Εφόσον δε υπερβεί κάποιο όριο
δύναται να οδηγήσει σε ξαφνική και επικίνδυνη αστοχία του (κλατάρισμα).
Παράγοντες που επηρεάζουν την αύξησή της θερμοκρασίας κατά τη χρήση
ενός ελαστικού είναι το περιβάλλον λειτουργίας του (είδος επιφάνειας που
κινείται, θερμοκρασία περιβάλλοντος αλλά και δαπέδου πάνω στο οποίο
κινείται το ελαστικό), η τιμή της πίεσης αέρα που είναι φουσκωμένο
(χαμηλότερη πίεση από την φυσιολογική οδηγεί σε αύξηση της θερμοκρασίας
του ελαστικού), η υπερβολική ταχύτητα κίνησης αλλά και το υπερβολικό
φορτίο.
4.2.3.3 Ο δείκτης θερμοκρασίας δύναται να πάρει τρείς
τιμές, τις «Α», «Β» και «C». Η τιμή του δείκτη προκύπτει μετά από έλεγχο της
δυνατότητας του ελαστικού να λειτουργεί πλήρες φορτίου χωρίς την
παραμικρή αστοχία για χρονικό διάστημα μισής ώρας σε τρείς πρότυπες
ταχύτητες ελέγχου, τα 137 χλμ/ώρα (85 μίλια/ώρα), τα 160 χλμ/ώρα (100
μίλια/ώρα) και τα 187 χλμ/ώρα (115 μίλια/ώρα), ως εξής:
4.2.3.2.1
Δείκτης Θερμοκρασίας «Α»: Ο
μέγιστος (και καλύτερος) δείκτης θερμοκρασίας, ο οποίος δείχνει ότι κατά τον
έλεγχο το ελαστικό δεν παρουσίασε την παραμικρή αστοχία ενώ κινήθηκε
πλήρες φορτίου με ταχύτητα 187 χλμ/ώρα για μισή ώρα.
4.2.3.2.2
Δείκτης Θερμοκρασίας «Β»: Ο
δείκτης αυτός δείχνει ότι κατά τον έλεγχο το ελαστικό δεν παρουσίασε την
παραμικρή αστοχία ενώ κινήθηκε πλήρες φορτίου με ταχύτητα 160 χλμ/ώρα
για μισή ώρα, ωστόσο παρουσίασε κάποιες αστοχίες στη δομή του όταν
κινήθηκε πλήρες φορτίου με ταχύτητα 187 χλμ/ώρα για μισή ώρα.
4.2.3.2.3
Δείκτης Θερμοκρασίας «C»: Ο
ελάχιστος (χειρότερος) δείκτης θερμοκρασίας ο οποίος δείχνει ότι το ελαστικό
δεν παρουσίασε την παραμικρή αστοχία ενώ κινήθηκε πλήρες φορτίου με
ταχύτητα 137 χλμ/ώρα για μισή ώρα, ωστόσο παρουσίασε κάποιες αστοχίες
στη δομή του όταν κινήθηκε πλήρες φορτίου με ταχύτητα 160 χλμ/ώρα για
μισή ώρα.
4.2.3.3 Για να κυκλοφορήσει ένα ελαστικό στην αγορά
της Αμερικής, θα πρέπει τουλάχιστον να έχει δείκτη θερμοκρασίας «C».
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Γενικές Απαιτήσεις Διαγωνισμών για Ελαστικά Επίσωτρα.

5.1 Εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στις ειδικές απαιτήσεις του
εκάστοτε διαγωνισμού και στον πίνακα του παραρτήματος «Α», οι τύποι
ελαστικών επισώτρων που προσφέρονται θα πρέπει να έχουν
χρησιμοποιηθεί εντός της τελευταίας διετίας ως ελαστικά πρώτης
τοποθέτησης (τοποθέτηση σε καινούρια οχήματα από το εργοστάσιο
κατασκευής τους – “Original Equipment on a Vehicle”) από
αυτοκινητοβιομηχανίες είτε της Ευρώπης είτε των Η.Π.Α. είτε της Ιαπωνίας.
Για το σκοπό αυτό θα προσκομίζεται επίσημο έγγραφο της εταιρίας
κατασκευής των οχημάτων, επίσημα μεταφρασμένο. Δε θα γίνεται δεκτή
βεβαίωση προερχόμενη από αντιπρόσωπο της εταιρίας ή τον προμηθευτή
των ελαστικών.
5.2 Τα προσφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούρια, πρώτης
ποιότητας, να στερούνται κατασκευαστικών ελαττωμάτων, να μην είναι από
αναγόμωση και η ημερομηνία παραγωγής τους δε θα πρέπει να υπερβαίνει
τους οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους στην Μονάδα.
5.3 Τα προσφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να έχουν έγκριση
καταλληλότητας σύμφωνα με τους κανονισμούς της παραγράφου 2. Επίσης
θα πρέπει να αναγράφεται ανάγλυφα σε αυτά η έγκριση (Ε), η χώρα έγκρισης
(αριθμός που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού.
5.4 Το σύνολο της ποσότητας των ελαστικών επισώτρων ιδίων
διαστάσεων και τύπου ανά διαγωνισμό θα πρέπει να είναι του ίδιου
κατασκευαστικού οίκου, και όχι διαφόρων.
5.5 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να συμπεριλαμβάνουν στην
προσφορά τους επίσημο φυλλάδιο ή πιστοποιητικό του κατασκευαστή των
ελαστικών, όπου θα αναγράφονται όλες οι ιδιότητες του προσφερόμενου
μοντέλου ελαστικών. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να δύναται να
διασταυρωθούν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του κατασκευαστή των
ελαστικών.

6

Παρελκόμενα Ελαστικών Επισώτρων.

6.1 Τα ελαστικά επίσωτρα του τύπου "TUBE TYPE" θα συνοδεύονται
από ένα προφυλακτήρα αεροθαλάμου (Φασκιά – ΤΙRΕ FLAP) ο οποίος θα
έχει τη μορφή συνεχούς κυκλικής ταινίας με οπή για τη διέλευση της βαλβίδας.
Θα είναι δε κατάλληλου πλάτους και μορφής ώστε να προσαρμόζεται στα
αντίστοιχα ελαστικά χωρίς να κάμπτονται ή να δημιουργούν πτυχώσεις.
6.2 Εφόσον η προμήθεια των ελαστικών επισώτρων περιλαμβάνει και
απαίτηση για χορήγηση υλικών και αναλωσίμων τα οποία συνηθίζεται να
αντικαθίστανται κατά την τοποθέτηση των νέων ελαστικών, (όπως είναι
βαλβίδες, σαμπρέλες κλπ), αυτό δηλώνεται στον Πίνακα του Παραρτήματος
«Α» στην στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ», όπου αναγράφεται το είδος και η ποσότητα
των αναλωσίμων που περιλαμβάνει η προμήθεια.
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Επισημάνσεις – Ειδικές Απαιτήσεις

7.1 Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού επισώτρου πρέπει να
υπάρχουν σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή όλοι οι κατά τύπο ελαστικού
προβλεπόμενοι δείκτες που έχουν καθοριστεί με τα έγγραφα που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.1.1, 2.1.4 και 2.1.8. Οι ανωτέρω δείκτες θα
πρέπει να έχουν αποτυπωθεί απαραίτητα κατά το στάδιο της διαδικασίας
κατασκευής κάθε ελαστικού και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν.
7.2 Τα ελαστικά επίσωτρα των επιβατηγών οχημάτων θα πρέπει
υποχρεωτικά να διαθέτουν κολλημένο στο πέλμα τους το προβλεπόμενο από
τον κανονισμό της παραγράφου 2.1.5 έγχρωμο αυτοκόλλητο με τους δείκτες
που αναλύονται στις παραγράφους 3.1.10, 3.1.11 και 3.1.12.
7.3 Η κατασκευάστρια εταιρία των προσφερόμενων ελαστικών
επισώτρων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας κατά
ISO 9001:2015 για τη διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής των ελαστικών.
Το εκάστοτε συγκεκριμένο εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων
ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά το ISO
14001:2015 για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που ακολουθεί. Τα
ανωτέρω θα πρέπει να πιστοποιούνται με προσκόμιση επικυρωμένου
αντιγράφου των δύο επίσημων πιστοποιητικών (της εταιρίας και του
εργοστασίου κατασκευής των ελαστικών), στο οποίο θα φαίνεται η
χρονολογία και ο αριθμός πιστοποίησης, μαζί με τα πλήρη στοιχεία του φορέα
που πραγματοποίησε την πιστοποίηση.

8

Συνοδευτικά Έγγραφα και Πιστοποιητικά της Τεχνικής Προσφοράς

8.1 Σε κάθε Τεχνική Προσφορά που κατατίθεται θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνεται Φύλλο Συμμόρφωσης στο οποίο θα δηλώνεται ρητά ότι το
προσφερόμενο ή τα προσφερόμενα μοντέλα ελαστικών επισώτρων
εναρμονίζονται απόλυτα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, όπως αυτές
τίθενται από τον εκάστοτε συμπληρωμένο Πίνακα του Παραρτήματος «Α» της
παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής.
8.2 Πέραν του ανωτέρω
υποχρεούται να προσκομίζει:

ο

υποψήφιος

ανάδοχος

προμηθευτής

8.2.1
Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόμενο ή τα
προσφερόμενα μοντέλα ελαστικών επισώτρων έχουν έγκριση καταλληλότητας
σύμφωνα με τους εκάστοτε και ανά τύπο ελαστικού ισχύοντες κανονισμούς, οι
όποιοι περιλαμβάνονται στην παράγραφο 2 της παρούσας. Συνημμένα στην
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα υποβάλλεται και αντίγραφο του
πιστοποιητικού έγκρισης κυκλοφορίας του ελαστικού (Tyre Approval ή
Certificate of Conformity), εκτός εάν ο συγκεκριμένος τύπος εξαιρείται της
υποχρέωσης αυτής.
8.2.2
Βεβαίωση στην οποία θα δηλώνει ότι για τα ελαστικά που
προσφέρει παρέχει εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας έως το όριο
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φθοράς τους για δύο (2) έτη ή 40.000 χιλιόμετρα (ότι από τα δύο έρθει
πρώτο).
8.2.3
Βεβαίωση ότι το προσφερόμενο μοντέλο ελαστικού
αποτελεί επιλογή ευρωπαϊκών ή των ΗΠΑ ή της Ιαπωνίας κατασκευαστών
οχημάτων για ελαστικό πρώτης τοποθέτησης σε καινούρια οχήματα. Η
βεβαίωση θα δίνεται για τα ελαστικά που καθορίζονται στον πίνακα του
παραρτήματος «Α» (πεδίο (ιγ)) του εκάστοτε διαγωνισμού και θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά είτε από επίσημο τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) του
κατασκευαστή των οχημάτων ή του κατασκευαστή των ελαστικών (στην
αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα), όπου θα αναφέρεται ξεκάθαρα η επιλογή
αυτή, είτε από πρωτότυπη βεβαίωση του κατασκευαστή των οχημάτων ή του
κατασκευαστή των ελαστικών όπου θα βεβαιώνεται η επιλογή του
συγκεκριμένου ελαστικού.
8.2.4
Πρωτότυπα (όχι φωτοαντίγραφα) τεχνικά φυλλάδια
(προσπέκτους) των εταιριών κατασκευής των ελαστικών επισώτρων, στα
οποία θα αποτυπώνονται ο τύπος του πέλματος του ελαστικού καθώς και όλα
τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Εφόσον για το συγκεκριμένο
μοντέλο του ελαστικού επισώτρου προβλέπεται και η ύπαρξη των δεικτών
των παραγράφων 3.1.10, 3.1.11 και 3.1.12 αυτοί θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται στα στοιχεία των προσπέκτους. Διαφορετικά θα πρέπει
να προσκομίζεται βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρίας η οποία θα
γνωστοποιεί τις τιμές των ανωτέρω δεικτών.
8.2.5
Υπεύθυνη δήλωση ότι τα ελαστικά θα έχουν ημερομηνία
κατασκευής μικρότερη των οκτώ (8) μηνών από την παράδοσή τους στη
Μονάδα. Στη δήλωση θα αναγράφεται ξεκάθαρα η σήμανση της ημερομηνίας
κατασκευής που θα βρίσκεται εγχάρακτη πάνω στα ελαστικά, καθώς και η
επεξήγησή της.
8.2.6
Επικυρωμένα
αντίγραφα
του
πιστοποιητικού ISO
9001:2015 της εταιρίας κατασκευής των ελαστικών και του πιστοποιητικού
ISO 14001:2015 του εργοστασίου κατασκευής τους, όπου θα φαίνεται η
χρονολογία και ο αριθμός πιστοποίησης, μαζί με τα πλήρη στοιχεία του φορέα
που πραγματοποίησε την πιστοποίηση.
8.2.7
Εφόσον στους όρους εκάστοτε διαγωνισμού προβλέπεται
και η τοποθέτηση των ελαστικών επισώτρων με ευθύνη του προμηθευτή, τότε
ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του:
8.2.7.1 Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου, στην οποία θα
δηλώνεται η επωνυμία τουλάχιστον ενός συνεργαζόμενου καταστήματος στην
πόλη ή πόλεις που θα ζητηθεί, το οποίο θα αναλάβει την δωρεάν τοποθέτηση
και ζυγοστάθμιση των καινούριων ελαστικών.
8.2.7.2 Υπεύθυνη
δήλωση
του
ιδιοκτήτη
του
συγκεκριμένου καταστήματος ή καταστημάτων, με την οποία θα δηλώνεται
ρητά και με γνώση των συνεπειών του νόμου ότι το κατάστημα δέχεται την
υποχρέωση τοποθέτησης και ζυγοστάθμισης των ελαστικών του
συγκεκριμένου διαγωνισμού δωρεάν για την Πολεμική Αεροπορία.
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8.3 Για ελαστικά επίσωτρα ειδικών οχημάτων, οι διαστάσεις των οποίων
δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες των εντύπων των παραγράφων
2.1.1, 2.1.4 και 2.1.8, ο εκάστοτε υποψήφιος ανάδοχος προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος, μαζί με την τεχνική προσφορά του, να καταθέτει
πιστοποιητικό του κατασκευαστή στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι
τιμές όλων των δεικτών για κάθε ιδιότητα που προσδιορίζεται στον Πίνακα του
Παραρτήματος «Α» της παρούσας.
9

Παραλαβή των Υλικών – Χρόνος
Διενεργούμενοι Έλεγχοι

και

Τόπος

Παράδοσης –

9.1 Τα ελαστικά επίσωτρα θα παραδίδονται με έξοδα του προμηθευτή
στη Μονάδα ή τις Μονάδες που καθορίζονται από την διακήρυξη του εκάστοτε
διαγωνισμού.
9.2 Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα
Ελληνική νομοθεσία.
9.3 Κατά τη διαδικασία παραλαβής θα διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος παρουσία του αναδόχου, εφόσον αυτός το επιθυμεί, από
επιτροπή η οποία θα έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. Ενδεικτικά και μη
περιοριστικά κατά τον ποιοτικό έλεγχο θα γίνεται έλεγχος στα ελαστικά για:
Α/Α
1

ΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ
ΡΩΓΜΕΣ

2

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΥΚΛΙΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ

3

ΔΟΜΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

4

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΛΜΑΤΟΣ

5

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ
ΠΕΛΜΑΤΟΣ

6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δεν είναι αποδεκτή καμία ρωγμή στα πλαϊνά
τοιχώματα του ελαστικού.
Η κυκλική στεφάνη δεν θα πρέπει να
παρουσιάζει κανένα είδους κύρτωμα ή άλλη
παραμόρφωση.
Ο μεταλλικός πυρήνας της θα πρέπει να είναι
πλήρως καλυμμένος με συνεχές στρώμα
ελαστικού.
Το υλικό κατασκευής του ελαστικού θα πρέπει
να παρουσιάζει συνεχή δομή και δεν θα πρέπει
να υπάρχουν ξένα υλικά ενσωματωμένα είτε
στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό του.
Δεν θα πρέπει να παρατηρείται καμία ασυνέχεια
(σπάσιμο) ή απόσπαση τεμαχίων από το πέλμα
του ελαστικού.
Δεν θα πρέπει να παρατηρείται αποκόλληση
του πέλματος του ελαστικού από το υπόλοιπο
σώμα του σε κανένα σημείο της περιφέρειας του
και από τις δύο πλαϊνές πλευρές του ελαστικού.
Το ελαστικό θα πρέπει να διαθέτει δείκτες
φθοράς πέλματος σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στην παράγραφο 3.1.9.
Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών δεν
θα πρέπει να απέχει χρονικά περισσότερο από
τους οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία
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7

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ

8

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

παράδοσής τους στη Μονάδα.
Θα πρέπει να είναι κατάλληλης διάστασης για
χρήση με το ελαστικό για το οποίο προορίζεται.
Θα πρέπει να έχει τη μορφή συνεχούς κυκλικής
ταινίας. Θα πρέπει να διαθέτει οπή για τη
διέλευση της βαλβίδας.
Το ελαστικό θα πρέπει να διαθέτει όλες τις
προβλεπόμενες ανά τύπο ελαστικού σημάνσεις,
όπως αυτές προβλέπονται στα έντυπα της
παραγράφου 2.

9.4 Στην περίπτωση που κατά την ποιοτική παραλαβή των ελαστικών
κριθεί σκόπιμο ότι απαιτούνται περαιτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι (ενδεικτικοί
των παραγράφων 2.1.2 και 2.1.3) ώστε να διαπιστωθεί η συμφωνία των
ποιοτικών τους χαρακτηριστικών με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, το
κόστος πραγματοποίησης των ελέγχων θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον
προμηθευτή.
9.5 Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των υλικών, και για διάστημα
δύο (2) ετών, εφόσον διαπιστωθεί:
9.5.1
Αδικαιολόγητη ασυμβατότητα κατά την τοποθέτηση
καινούριων ελαστικών με τις ζάντες ή τα οχήματα, η οποία ασυμβατότητα δεν
δικαιολογείται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους όπως αυτά
αποτυπώνονται από τους εγχάρακτους δείκτες πάνω στην επιφάνειά τους.
9.5.2
Αδικαιολόγητη
πρόωρη
φθορά,
διαχωρισμός
ή
αποκόλληση υλικού, ή ακόμα και αστοχία ενός ή περισσοτέρων ελαστικών, η
οποία έχει οδηγήσει στην πρόωρη αχρήστευσή τους, τόσο κατά την
αποθήκευση όσο και κατά τη χρήση τους.
Τότε στις ανωτέρω περιπτώσεις η Πολεμική Αεροπορία διατηρεί το
δικαίωμα αποστολής αριθμού ελαστικών που απέκτησε με τον συγκεκριμένο
διαγωνισμό σε φορέα των Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλο αναγνωρισμένο
εργαστήριο του εσωτερικού, για την πραγματοποίηση εργαστηριακών
ελέγχων
συμμόρφωσης
των
χαρακτηριστικών
τους.
Τα
έξοδα
πραγματοποίησης των εν λόγω ελέγχων θα βαρύνουν τον προμηθευτή των
ελαστικών. Στην περίπτωση που από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθούν
διαφοροποιήσεις των ελαστικών από τα δηλωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά
τους, θα αποσύρεται και θα αντικαθίσταται όλη η συγκεκριμένη παρτίδα με
έξοδα του προμηθευτή.
9.6 Κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης ο προμηθευτής
υποχρεούται να αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από
την ενημέρωσή του το προβληματικό ελαστικό, για κάθε βλάβη που οφείλεται
σε ελαττωματικότητα του προϊόντος.
9.7 Εφόσον ο διαγωνισμός περιλαμβάνει και προμήθεια αναλωσίμων
εξαρτημάτων και υλικών (π.χ. βαλβίδες ή προφυλακτήρες αεροθαλάμου),
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αυτά θα παραδίδονται κατανεμημένα και κατάλληλα στερεωμένα ξεχωριστά
σε κάθε ελαστικό επίσωτρο στο οποίο προορίζονται να χρησιμοποιηθούν.
10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
10.1 Σχολιασμός της παρούσας ΠΕΔ από κάθε ενδιαφερόμενο, για τη
βελτίωσή της, μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης
ΠΕΔ (ΗΕΔ-ΠΕΔ), στη διαδικτυακή τοποθεσία https://prodiagrafes.army.gr.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΕΔ-Α-00567
ΕΚΔΟΣΗ 1η

ΣΥΝΤΑΞΗ

(Συμπληρώνεται ο κωδικός
και η έκδοση ΠΕΔ, που
αποδίδονται μετά την
έγκριση της ΠΕΔ.
Οι εγκριτικές υπογραφές
περιλαμβάνονται στο τέλος
μίας ΠΕΔ, μετά τις
προσθήκες, και
αντιστοιχούν στη σύνταξη,
τον έλεγχο και τη θεώρηση
από τον αρμόδιο τελικής
έγκρισης.)

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΕΔ-Α-00567
ΕΚΔΟΣΗ 1η

(Συμπληρώνεται ο κωδικός
και η έκδοση ΠΕΔ, που

ΣΥΝΤΑΞΗ
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αποδίδονται μετά την
έγκριση της ΠΕΔ.
Οι εγκριτικές υπογραφές
περιλαμβάνονται στο τέλος
μίας ΠΕΔ, μετά τις
προσθήκες, και
αντιστοιχούν στη σύνταξη,
τον έλεγχο και τη θεώρηση
από τον αρμόδιο τελικής
έγκρισης.)

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ακριβες Αντίγραφο
Ασμχος ( Ο ) Αβρ. Αβραμίδης
Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών
Μ.Υ. (με Α’βαθ) Γκατζούνη Κυριακή
Αναπληρώτρια Τμχης
Κεντρικής Γραμματείας 115 ΠΜ
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115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
10-Αυγ-18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗΝ ΔΓΗ Φ.800/ΑΔ.12683/Σ.3228
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α/Α
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Οχήματος

1

2

3

4

5

6

7

8

ΦΟΡΤΗΓΟ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ
UNIMOG

EΠΙΒΑΤΙΚΟ
BERLINGO

18

16

26

28

8

16

6

6

12,5X20
34352100-0
OXI
DIAGONAL
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ
ΘΕΣΕΙΣ
132G

175/65R14
34351100-3
OXI
RADIAL
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ
ΘΕΣΕΙΣ
82T

205/65R15
34351100-3
OXI
RADIAL
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ
ΘΕΣΕΙΣ
94H

245/70R16
34350000-5
OXI
RADIAL
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ
ΘΕΣΕΙΣ
107H

7,50X16
34350000-5
OXI
RADIAL
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ
ΘΕΣΕΙΣ
112/110N

1400R20
34352000-9
OXI
RADIAL

12R22,5
34352100-0
OXI
RADIAL

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ

164/160J

150/148L

EΠΙΒΑΤΙΚΟHMIΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
ISUZU
Μ/S 240GD STEYR MAN 26M46
UNIMOG
V/W

Αριθμός Αιτούμενων
Ελαστικών
Διάσταση
CPV
Ύπαρξη Αεροθαλάμου
Δομή Ελαστικού

(α)
(β)
(γ)
(δ)

Τύπος Πέλματος

(ε)

Άξονας Τοποθέτησης

(στ)

Δείκτης Ικανότητας
Δείκτης Κατηγορίας
Ταχύτητας
Τοποθέτηση σε καινούρια
οχήματα από το εργοστάσιο
κατασκευής τους – “Original
Equipment on a Vehicle”

(ζ)

1200R20
34352100-0
NAI
RADIAL
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ
ΘΕΣΕΙΣ
154/149G

(η)

F≤

F≤

F≤

F≤

F≤

F≤

F≤

F≤

(θ)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Άλλα Χαρακτηριστικά

(ι)

Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών δεν θα πρέπει να απέχει χρονικά περισσότερο από τους οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία
παράδοσής τους στη Μονάδα.

Λοιπές Παρατηρήσεις

(ια)

Aεροθάλαμοι,φασκιές,βαλβιδές, ζαντάρισμα παρέχονται από τον προμηθευτή

Ακριβες Αντίγραφο

Μ.Υ. (με Α’βαθ) Γκατζούνη Κυριακή
Αναπληρώτρια Τμχης
Κεντρικής Γραμματείας 115 ΠΜ

Ασμχος (Ο) Αβρ. Αβραμίδης
Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσίων
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115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
10 Αυγ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
ΣΤΗΝ ΔΓΗ Φ.800/ΑΔ.12683/Σ.3228

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα:
ΑΦΜ:
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Α/
Α

CPV

1 34352100-0

2 34352100-0

3

34351100-3

4

34351100-3

5

34350000-5

6

34350000-5

Ελαστικά
Επίσωτρα
(διαστάσεις
– τύπος
οχήματος)
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΒΥΤΙΟΦΟΡ
Ο
1200R20
RADIAL
ΦΟΡΤΗΓΟ
UNIMOG
12,5X20
DIAGONAL
EΠΙΒΑΤΙΚ
Ο
BERLINGO
175/65R14
RADIAL
EΠΙΒΑΤΙΚ
ΟΗΜΙΦΟΡΤΗ
ΓΟ V/W
205/65R15
RADIAL
HMIΦΟΡΤΗ
ΓΟ ISUZU
245/70R16
RADIAL
ΠΕΡΙΠΟΛΙ
ΚΑ Μ/S
240GD
7,50X16
RADIAL

ΜΜ Πο Μάρκα –
Τιμή
Συνολική
σότ
Τύπος
ΜΜ
Αξία χωρίς
ητα προσφερό χωρίς Φ.Π.Α. (€)
μενου
Φ.Π.Α.
Ελαστικού
(€)
τμχ 18

τμχ

16

Τμχ

26

Τμχ

28

Τμχ

8

Τμχ

16

ΠΟΣ
ΟΣΤ
Φ.Π.
Α.
(%)
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Α/
Α

CPV

Ελαστικά ΜΜ Πο Μάρκα –
Τιμή
Συνολική
Επίσωτρα
σότ
Τύπος
ΜΜ
Αξία χωρίς
(διαστάσεις
ητα προσφερό χωρίς Φ.Π.Α. (€)
– τύπος
μενου
Φ.Π.Α.
οχήματος)
Ελαστικού
(€)
7 34352000-9 ΠΥΡΟΣΒΕΣ Τμχ 6
ΤΙΚΟ
STEYR
MAN
26M46
1400R20
RADIAL
8 34352100-0 ΑΝΑΤΡΕΠΟ Τμχ 6
ΜΕΝΟ
UNIMOG
12R22,5
RADIAL
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :
Φ.Π.Α. (€) :
Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΟΣ
ΟΣΤ
Φ.Π.
Α.
(%)

1. Η ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ δημοσίου
ποσοστού 6,26832% και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4%
(για υλικά), ποσά τα οποία θα παρακρατηθούν κατά την εξόφληση.
2.
Πλέον των ανωτέρω, ο Προμηθευτής βαρύνεται με τα ακόλουθα
λοιπά έξοδα:
α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, πάσης μορφής έξοδα
ελέγχου – δοκιμών και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται μέχρι την Οριστική
Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή των συμβατικών ειδών στον τόπο
παράδοσης.
β. Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας,
ασφαλίσεων, καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης
συμβατικών ειδών ή καθυστερημένων παραδόσεων.
3. Επίσης παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος (Φ.Ε.), με συντελεστή
4% υπολογιζόμενος στην αρχική αξία (τιμή προ ΦΠΑ, μείον τις παραπάνω
κρατήσεις).
4. Η πληρωμή θα διενεργηθεί με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (ΤΧΕ)
στον τραπεζικό λογαριασμό του συμβαλλόμενου, τον οποίο θα δηλωθεί στην
κατατεθείσα προσφορά, από το ΔΣΤ/Λ, εντός εξήντα ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του τιμολογίου και εφόσον ολοκληρωθεί η οριστική,
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
του συμφωνιτικού/σύμβασης
5. Η παραλαβή των αγαθών θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια
επιτροπή της Μονάδος.
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6. Απαιτείται προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη
χρημάτων από το δημόσιο (από φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης) σε
περίπτωση που η προμήθεια είναι άνω των 1.500,00€ (μόνο από τον
μειοδότη).
7. Απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας, σε περίπτωση
που η προμήθεια είναι άνω των 3.000,00€ (μόνο από τον μειοδότη).
8. Ισχύς προσφοράς : εκατόν είκοσι (120) ημέρες

Ακριβες Αντίγραφο
Ασμχος ( Ο ) Αβρ. Αβραμίδης
Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών
Μ.Υ. (με Α’βαθ) Γκατζούνη Κυριακή
Αναπληρώτρια Τμχης
Κεντρικής Γραμματείας 115 ΠΜ
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115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
10 Αυγ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»
ΣΤΗΝ ΔΓΗ Φ.800/ΑΔ.12683/Σ.3228
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΔ

(1)

: ΠΕΔ-Α-00567

(2)

η

: ΕΚΔΟΣΗ 1

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔ

(3)

:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
(4)
ΠΕΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

5.2

Τα ελαστικά είναι καινούρια,
πρώτης ποιότητας, να
στερούνται κατασκευαστικών
ελαττωμάτων κλπ όπως
προβλέπει η ΠΕΔ
Τα ελαστικά έχουν έγκριση
καταλληλότητας σύμφωνα με
τους κανονισμούς κλπ όπως
προβλέπει η ΠΕΔ
Το σύνολο της ποσότητας των
ελαστικών επισώτρων ιδίων
διαστάσεων και τύπου είναι
του ίδιου κατασκευαστικού
οίκου, και όχι διαφόρων
Συμπεριλαμβάνω στην
προσφορά μου επίσημο
φυλλάδιο ή πιστοποιητικό του
κατασκευαστή των ελαστικών,
όπου θα αναγράφονται όλες οι
ιδιότητες του προσφερόμενου
μοντέλου ελαστικών κλπ όπως
προβλέπει η ΠΕΔ
Παρελκόμενα Ελαστικών
Επισώτρων
Στα πλευρικά τοιχώματα του
ελαστικού επισώτρου πρέπει να
υπάρχουν σε ανάγλυφη κλπ
όπως προβλέπει η ΠΕΔ
Τα ελαστικά επίσωτρα των
επιβατηγών οχημάτων θα
πρέπει υποχρεωτικά να

5.3

5.4

5.5

6
7.1

7.2

(5)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(6)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
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7.3

8.2

8.3

διαθέτουν κολλημένο στο
πέλμα τους το προβλεπόμενο
έγχρωμο αυτοκόλλητο με τους
δείκτες κλπ όπως προβλέπει η
ΠΕΔ
Η κατασκευάστρια εταιρία
διαθέτει πιστοποιητικό
διαχείρισης ποιότητας κατά
ISO 9001:2015 και ISO
14001:2015 κλπ όπως
προβλέπει η ΠΕΔ
Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις,
βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και
Τεχνικά Φυλλάδια κλπ όπως
προβλέπει η ΠΕΔ
Πιστοποιητικά του
κατασκευαστή στο οποίο
αναφέρονται αναλυτικά οι
τιμές όλων των δεικτών κλπ
όπως προβλέπει η ΠΕΔ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(7)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ:
(1)
Αναγράφεται ο κωδικός της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα:
ΠΕΔ–Α–00134).
(2)

Αναγράφεται η έκδοση της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 1η ).

(3)
Αναγράφεται η τροποποίηση της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση
η
(Παράδειγμα: 1 ). Στην περίπτωση μη ύπαρξης τροποποίησης, η θέση αυτή του εντύπου παραμένει κενή.
(4)
Αναγράφεται ο αριθμός παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία
δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 4.6.1). Στον πίνακα του εντύπου αναγράφονται απαραίτητα όλες οι
παράγραφοι και υποπαράγραφοι του κυρίως κειμένου και των προσθηκών. Εφόσον μία παράγραφος ή
υποπαράγραφος έχει καταργηθεί από την αναγραφόμενη τροποποίηση, η συγκεκριμένη παράγραφος ή
υποπαράγραφος της προδιαγραφής δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα του εντύπου. Στον πίνακα
περιλαμβάνονται και οι αριθμοί παραγράφων ή υποπαραγράφων, που προστέθηκαν με την αναγραφόμενη
τροποποίηση.
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(5)
Αναγράφεται ο τίτλος της παραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση,
που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα
(Παράδειγμα: Φυσικό Περιβάλλον). Στην περίπτωση υποπαραγράφων, για τις οποίες δεν υπάρχει τίτλος,
αναγράφεται είτε σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της υποπαραγράφου (Παράδειγμα: Περιγραφή
κατασκευαστικών στοιχείων ωτασπίδων) ή οι πρώτες τρείς έως πέντε λέξεις της υποπαραγράφου,
ακολουθούμενες από αποσιωπητικά (Παράδειγμα: Κάθε ζεύγος ωτασπίδων αποτελείται από …). Εφόσον ο
τίτλος, το περιεχόμενο ή η σύνταξη μίας παραγράφου ή υποπαραγράφου έχει τροποποιηθεί από την
αναγραφόμενη τροποποίηση, συμπληρώνεται ο τίτλος, το περιεχόμενο ή οι αρχικές λέξεις, που αναφέρονται
στην τροποποίηση.
(6)
Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συμφωνία ή την υπερκάλυψη της σχετικής απαίτησης, της
παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην
ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα (Παράδειγμα: Συμφωνώ). Στην περίπτωση υπερκάλυψης, αυτή
αιτιολογείται και, κατά περίπτωση, επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα, που επιβεβαιώνουν την αιτιολόγηση.
Γίνεται επίσης αναγραφή (ή επισύναψη), ζητούμενων στην προδιαγραφή, στοιχείων ή διευκρινήσεων. Για τις
παραγράφους ή υποπαραγράφους, που δεν αφορούν την συγκεκριμένη προμήθεια, αναφέρεται στην τρίτη
στήλη του πίνακα η παρατήρηση, «Μη σχετική», ή άλλη παρόμοια. Οι παρατηρήσεις αφορούν στην
προδιαγραφή, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε από την αναφερόμενη
τροποποίηση.
(7)
Χώρος για τα στοιχεία καθώς και, εφόσον απαιτείται από την διαδικασία προσφορών, την υπογραφή
και την σφραγίδα του προσφέροντος.

Ακριβες Αντίγραφο
Ασμχος ( Ο ) Αβρ. Αβραμίδης
Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών
Μ.Υ. (με Α’βαθ) Γκατζούνη Κυριακή
Αναπληρώτρια Τμχης
Κεντρικής Γραμματείας 115 ΠΜ

ΑΔΑ: ΩΧΠ66-ΞΟΔ
115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
10 Αυγ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
ΣΤΗΝ ΔΓΗ Φ.800/ΑΔ.12683/Σ.3228
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί
με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ 4, Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Όνομα :

Επώνυμο :

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης :
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :
Τόπος Κατοικίας :
Αρ.
Τηλεομοιοτύπου

Τηλ :
Οδός :
Αριθ : ΤΚ :
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Εmail) :

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις
διατάξεις της § 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, περί ψευδούς δήλωσης,
δηλώνω ότι : Λάβαμε γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος Π.Ε.Ε. 15/2018 της 115ΠΜ, τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως
και ανεπιφυλάκτως, καθώς και των διατάξεων που διέπουν τις προμήθειες του
Δημοσίου, και ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις ισχύουσες προδιαγραφές
τροφίμων-ποτών του Δημοσίου.

Ημερομηνία
Υπογραφή
(1). Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του
δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2). Αναγράφεται ολογράφως.
(3). «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

Ακριβες Αντίγραφο
Μ.Υ. (με Α’βαθ) Γκατζούνη Κυριακή
Αναπληρώτρια Τμχης
Κεντρικής Γραμματείας 115 ΠΜ

Ασμχος ( Ο ) Αβρ. Αβραμίδης
Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών
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115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
10 Αυγ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»
ΣΤΗΝ ΔΓΗ Φ.800/ΑΔ.12683/Σ.3228

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΑΔΑ: …………………………………………
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ - ΑΔΑΜ: …………… (σύμβασης) ………………
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Για την Προμήθεια Ελαστικών – Επισώτρων Οχημάτων της 115ΠΜ
1.
Στ... ……………………. σήμερα ………-……..-20…… μεταξύ των
παρακάτω υπογεγραμμένων:
α.
Του
……………………………….
της ………………………….. ως εκπρόσωπος της ΠΑ και
β.
Της εταιρείας με την επωνυμία ………………………
που εδρεύει στην
……………………………………………..……………………..
Τ.Κ.……………………
τηλ…..…………………...FAX
…………….………….
ΑΦΜ ……………………….. ΔΟΥ…………, που εκπροσωπείται νόμιμα από
τον/την …………………………. με το υπ’ αριθμ …..………………ΑΔΤ, η οποία στο
εξής θα αναφέρεται ως «ο Ανάδοχος», συμφωνήθηκε η προμήθεια αγαθών ως
κάτωθι:
Α/Α

CPV

Περιγραφή ΜΜ Ποσ Τιμή ΜΜ Συνολική Ολογράφως Φ.Π.Α.
Είδους
χωρίς
Αξία
(%)
Φ.Π.Α.
χωρίς
(€)
Φ.Π.Α.
(€)
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :
Φ.Π.Α. (€) :
Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :

2.
Η παραλαβή των ελαστικών επισώτρων θα γίνει από αρμόδια
Επιτροπή βάσει της συνημμένης οικονομικής προσφοράς και της Τεχνικής
Περιγραφής, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.
3. Η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός είκοσι πέντε ημερών (25) από την
υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού. Σε περίπτωση, μη παράδοσης των

ΑΔΑ: ΩΧΠ66-ΞΟΔ

υλικών εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, η Μονάδα δύναται να ακυρώσει
μονομερώς το παρόν συμφωνητικό, χωρίς καμιά υποχρέωση προς τον ανάδοχο.
3.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από το Δημόσιο Στρατιωτικό
Ταμείο της Λάρισας (ΔΣΤ/Λ) με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος
(ΤΧΕ) στον αριθμό (IBAN) του οικονομικού φορέα, το αργότερο σε εξήντα (60)
ημέρες μετά την προσκόμιση στη Μονάδα των παρακάτω δικαιολογητικών:
α. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής ή σε
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην
αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/16.
β. Γραμμάτιο εισαγωγής των υλικών στις αποθήκες της Μονάδας.
γ.

Τιμολόγιο πώλησης αγαθών.

δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης».

με

αιτιολογία

«για

ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος
ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
στ. Βεβαίωση της Τράπεζας ή φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου
από όπου προκύπτει ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) και η Τράπεζα μέσω της
οποίας θα εξοφληθεί ο Ανάδοχος. Επισημάνεται ότι η επωνυμία του δικαιούχου
του λογαριασμού πρέπει να ταυτίζεται πλήρως με την επωνυμία στο τιμολόγιο.
ζ. Λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα «Α» του
παρόντος συμφωνητικού.
4.
Τον
Ανάδοχο
βαρύνουν
υπολογιζόμενες επί της αρχικής, προ ΦΠΑ.

κρατήσεις

συνολικά

6,26832%

5.
Επιπρόσθετα παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος, με συντελεστή 4%
για προμήθειες αγαθών, υπολογιζόμενος στο υπόλοιπο ποσό που προκύπτει μετά
την αφαίρεση των προαναφερθέντων κρατήσεων από την αρχική, προ ΦΠΑ, αξία
του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 64 του
Ν.4172/13 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/14. Η Μονάδα μετά την εξόφληση,
θα χορηγήσει σχετική βεβαίωση για την παρακράτηση του ανώτερου φόρου,
προκείμενου να χρησιμοποιηθεί κατά την υποβολή της ετησίας φορολογικής του
δήλωσης του Αναδόχου στις οικείες Δ.Ο.Υ.
6.
Ο Ανάδοχος αποδέχεται τους όρους του παρόντος συμφωνητικού,
του οποίου αναπόσπαστο μέρος είναι το Παράρτημα «Α» και «Β» του παρόντος
και αναλαμβάνει την παραπάνω προμήθεια ονομαστικού (αρχική αξία πλέον
αναλογούντος ΦΠΑ) ποσού ευρώ …………..…………….…... (€ …………..) .
7.
Το παρόν συμφωνητικό αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από
τους δύο (2) Συμβαλλομένους, υπογράφεται σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα αυτού,
εκ των οποίων το ένα (1) λαμβάνει ο Ανάδοχος.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΕΕ 15/18)
«Β» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ακριβες Αντίγραφο
Ασμχος ( Ο ) Αβρ. Αβραμίδης
Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών
Μ.Υ. (με Α’βαθ) Γκατζούνη Κυριακή
Αναπληρώτρια Τμχης
Κεντρικής Γραμματείας 115 ΠΜ

