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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο:
ΝΑΙ ΟΧΙ

Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27 ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών
50100, Κοζάνη

Πληροφορίες : Χρήστος Τούμπας
Τηλέφωνο : 2461351194
Fax : 2461047209                                
e-mail : x.toumpas@pdm.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για την προμήθεια ελαστικών για το μηχάνημα έργου της Δ.Τ.Ε (έδρα)/Π.Δ.Μ, 

ισοπεδωτή- Grader HBM-NOBAS, ME 127876 ».

                                                                         

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να προχωρήσει σε ανάθεση της προμήθειας ελαστικών, 

(7 τμχ) για το μηχάνημα έργου της Δ.Τ.Ε (έδρα)/Π.Δ.Μ, ισοπεδωτή- Grader, HBM-NOBAS ME 127876.

Ο προϋπολογισμός της εν λόγο ανάθεσης θα ανέλθει στο ποσό των 3.992,80 €, συμπεριλαμβανομένου. 

ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Μ, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. Πληροφορίες 

για τις προδιαγραφές και τα λοιπά τεχνικά θέματα θα δίνονται από την Δ.Τ.Ε Έδρας στο τηλ. 2461052707. 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές στο Παράρτημα της παρούσης.

  Τα είδη θα είναι κατάλληλα (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα) και θα ενδείκνυται να 
χρησιμοποιηθούν για τους συγκεκριμένους τύπους οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

 Ο υποψήφιος, με την συμμετοχή του στην διαδικασία, εγγυάται για την ποιότητα των 
ανταλλακτικών και των παρεχόμενων υπηρεσιών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών

 Τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα είναι πιστοποιημένα κατά CE και θα φέρουν αντίστοιχη 
σήμανση CE, εκτός αν εξαιρούνται αυτής της υποχρέωσης.

 Διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό το οποίο είναι εκπαιδευμένο με τις απαιτούμενες τεχνικές 
γνώσεις, δεξιότητες, άδεις και πιστοποιήσεις και  για να επεμβαίνει στα αντίστοιχα μηχανικά 
μέρη.
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 Σε περίπτωση βλάβης από ανταλλακτικό ή από εκτέλεση εργασίας αναλαμβάνει την 
αποκατάσταση της βλάβης με δικά του έξοδα. 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε να προσκομίσετε, εφόσον ενδιαφέρεστε, σφραγισμένες οικονομικές 

προσφορές μέχρι τις 25/08/2021και ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στη Δ/νση Οικονομικών της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των ειδών που 

αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσης τιμή (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Μαζί με την προσφορά θα συνυποβληθούν

1. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά σύμφωνα  με το συνημμένο στη παρούσα Υπόδειγμα 

Οικονομικής Προσφοράς.

2. Φορολογική Ενημερότητα

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα

4.  Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ (Ταμείο Κύριας Ασφάλισης), 

5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

6. Την αντίστοιχη άδεια λειτουργίας κατά περίπτωση, όπως ισχύει, για την εκτέλεση των 

απαιτούμενων εργασιών (ΣΕΣΜΕ ΚΛΠ).

Σημείωση: Για τις ως άνω 4 και 5 περιπτώσεις τα δικαιολογητικά αφορούν Α) σε περίπτωση  εταιρειών: Α.Ε 

του Προέδρου και Δ/νων Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε  

περίπτωση Ο.Ε, Ε.Π.Ε και ΙΚΕ του διαχειριστή/στων ή του νόμιμου εκπροσώπου όπως έχει οριστεί στο 

καταστατικό τους και  Β) σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ατομικής επιχείρησης  για το φυσικό 

πρόσωπο. 

Ο 
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα ελαστικά θα υπερκαλύπτουν µε τον "δείκτη φορτίου" τις απαιτήσεις χρήσεως του μηχανήματος 
έργου.

Θα πρέπει η κατασκευή και τα χαρακτηριστικά τους να είναι σύμφωνα µε την Ελληνική νομοθεσία, την 
προδιαγραφή E.T.R.T.O. Standards, (European Type and Rim Technical Organization) και την Οδηγία 
92/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και 
των ρυμουλκουμένων τους και εγκατάστασή τους σ’ αυτά (ΦΕΚ 589Β’/30-09-1992) όπως τροποποιήθηκε 
μετά τις αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Μεταφοράς και Επικοινωνιών 
(υπ΄αριθμ. 47102/2138/02 - ΦΕΚ1410Β’/06-11-2002 και 11627/925/05 - ΦΕΚ1081 Β’/01-08-2005) και 
ισχύουν σήμερα (µε υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή). 

Στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού πρέπει να αναγράφεται η έγκριση (Ε), η χώρα έγκρισης, ο αριθμός 
αναγνώρισης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η χώρα παραγωγής σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή, 
αποτυπωμένα κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Τα εργοστάσια κατασκευής των ελαστικών θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό (σε ισχύ) διασφάλισης 
ποιότητας κατά ISO 9001:2008, για την κατασκευή ελαστικών, διαπιστευμένου οίκου πιστοποίησης 
(προσκόμιση πιστοποιητικών από τον προμηθευτή). 

Την ημέρα τοποθέτησης των ελαστικών δεν θα πρέπει να έχει επέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 
δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία κατασκευής τους όπως θα αναγράφεται ανάγλυφα στο προφίλ των 
ελαστικών (DOT …….).

Όλα τα ελαστικά δεν θα είναι αναγόμωσης και να είναι χωρίς αεροθάλαμο-Tubeless.

Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών για τα ελαστικά σύμφωνα µε 
τις προδιαγραφές (µε υπεύθυνη δήλωση).

Για όλα τα ελαστικά, θα πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του 
κατασκευαστή των ελαστικών ή του επίσημου αντιπροσώπου στη χώρα. Τα κατατιθέμενα prospectus, η 
παρουσία των οποίων είναι υποχρεωτική στις Τεχνικές προδιαγραφές για τα προσφερόμενα είδη, πρέπει 
να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Στην τιμή, εκτός από τα ελαστικά και την τοποθέτησή τους στις υπάρχουσες ζάντες, θα 

συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν απαραίτητα υλικά-μικροϋλικά (βαλβίδα, προέκταση κλπ.), καθώς 

και η ζυγοστάθμιση των ελαστικών και ζαντών.

Το μηχάνημα έργου βρίσκεται στο εργοτάξιο του Τ.Σ.Ε. στην Κοζάνη.

Τα προς προμήθεια ελαστικά είναι τα παρακάτω:

A/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1 Ελαστικά 1300-24/16PR για το μηχάνημα έργου με αριθμό 
κυκλοφορίας ΜΕ 127876 7 1300-24/16PR

Α/Α Αριθμός 
Κυκλοφορίας

Μάρκα 
Οχήματος

Αριθμός 
πλαισίου

Αριθμός 
Αναγνώρισης

Κινητήρα

Τύπος / 
ΕΤΟΣ Είδος

1 ΜΕ 127876 HBM-NOBAS 3200470109 YH81100 
U766048H

SHM 
4NB/ 
2003

Ισοπεδωτής 
(Grader)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α Αριθμός 
Κυκλοφορίας Μάρκα Οχήματος Αριθμός πλαισίου Αριθμός Αναγνώρισης

Κινητήρα Τύπος / ΕΤΟΣ Είδος

1 ΜΕ 127876 HBM-NOBAS 3200470109 YH81100 U766048H SHM 4NB/ 2003 Ισοπεδωτής (Grader)

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (*) ΤΥΠΟΣ (*) ΔΑΠΑΝΗ

1
Ελαστικά 1300-24/16PR για το μηχάνημα έργου με 
αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 127876

- Ισοπεδωτής (Grader)
ΤΕΜ. 7

…………… …………………….…… ………………….…… ……….………

 ΦΠΑ 24% ………….……

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………….……

 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

(*) ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ- 
ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ (ΒΑΛΒΙΔΑ, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΛΠ.), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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