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1ο τλμ ΠΕΟ Κατερίνης – Θες/νίκης
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ΑΠΟΥΑΗ
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΙΕΡΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Σις διατάξεις των:
α) Σων άρθρων 21 και 21α του Ν.2362/95 «περί Δημόσιου Λογιστικού
κ.λ.π.» (Α247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23
του Ν.3871/2010 (Α141).
β) Σου Νόμου ν. 1481/1984 άρθρο 20, τα άρθρα 20,21,22,38 και 81 του
ν.2362/1995, ν.2286/1995, ν.2522/1997, π.δ. 60/2007, π.δ. 394/1996,
π.δ.118/2007 και ν.2685/1999 όπως τροποποιήθηκαν – συμπληρώθηκαν και
ισχύουν σήμερα, σε συντρέχουσα περίπτωση.
γ) Σου π.δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
(Α.194)
2. Σην υπ’ αριθμ. 7004/3/60 από 07/09/2012 απόφαση κ. Τπουργού
Δημοσίας Σάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων ΕΛ.Α σε υφιστάμενα
υπηρεσιακά όργανα.
3.Σην ανάγκη με αιτιολογία : Προμήθεια ελαστικών επισώτρων.
4.Σην υπ’ αριθμ. 8036/1/13/1641 από 12-01-2013 Απόφαση Ανάληψης
Τποχρέωσης του Α.Ε.Α με Α.Δ.Α ΒΕΙΕΙ-ΓΙΤ με την οποία εγκρίθηκε πίστωση
24.600,00 Ευρώ για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων υπηρεσιακών
οχημάτων της Α.Δ Πιερίας για το έτος 2013.
ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ
Α. Προκηρύσσουμε ΠΡΟΦΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ με κλειστές
προσφορές με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή σε ΕΤΡΩ για την προμήθεια από
το ελεύθερο εμπόριο καινούριων ελαστικών επισώτρων, συνολικού ποσού
24.600,00 Ευρώ οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές των οποίων εμφαίνονται
στο συνημμένο πίνακα που ακολουθεί στη σελίδα 5.
Β. Σα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας, σύμφωνα με τον
κοινοτικό κανονισμό και την Ελληνική Νομοθεσία, να αναγράφεται σε αυτά η
έγκριση (Ε), η χώρα έγκρισης και ο αριθμός αναγνώρισης. Επιπλέον να
υπάρχει πιστοποιητικό ποιότητας της εταιρίας κατασκευής (ISO ή ισοδύναμου
της εταιρίας πιστοποίησης). (Να παραδοθούν τα φ/φα των πιστοποιητικών στην
επιτροπή).
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2Γ. Η ημερομηνία παράδοσης να μην υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την
ημερομηνία κατασκευής τους. (Τπεύθυνη δήλωση από νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρίας ότι η ημερομηνία παραγωγής ελαστικών δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες
κατά την ημερομηνία της παράδοσης).
Δ. το πλευρικό τοίχωμα των επισώτρων πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη
μορφή οι προβλεπόμενες από τη ισχύουσα νομοθεσία και την ETRTO
επισημάνσεις, οι οποίες πρέπει να αποτυπώνονται στα ελαστικά κατά το στάδιο
της παραγωγικής διαδικασίας.
Ε. Οι προσφερόμενοι τύποι ελαστικών να έχουν χρησιμοποιηθεί σε πρώτη
τοποθέτηση, από Ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες ή των ΗΠΑ ή της
Ιαπωνίας την τελευταία διετία, η οποία να πιστοποιείται από επίσημο έγγραφο
της εταιρείας παραγωγής – κατασκευής και όχι από έγγραφο του αντιπροσώπου
ή του προμηθευτή.
Σ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 01 Μαρτίου 2013 ημέρα της
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.00 στο κτίριο της Αστυνομικής Δ/νσης
Πιερίας – 1ο χιλ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης Θεσ/νικης 1ο όροφο γραφείο 99,
πληροφορίες θα δίνονται από τους Ανθυπαστυνόμο ΚΑΡΑΝΑΣΙΟ Άγγελο και
Ανθυπαστυνόμο ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟ Ιωάννη στο τηλέφωνο 2351046611.
Ζ. Οι προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα
θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν από την
Τπηρεσία.
Η. ε περίπτωση μη ύπαρξης αναδόχου την 01-03-2012, ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί την 08-03-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στο γραφείο
99 της Αστυνομικής Διεύθυνση Πιερίας, 1ο χιλ. Π.Ε.Ο Κατερίνης –
Θεσσαλονίκης.
Θ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την τριμελή επιτροπή που έχει
ορισθεί για την προμήθεια, κατά την οποία δύνανται να παρίστανται οι
ενδιαφερόμενοι προμηθευτές.
Ι. Οι προσφορές θα ισχύουν για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
ΙΑ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα.
Όποιος προμηθευτής δεν έχει πλήρη όλα τα δικαιολογητικά θα αποκλείεται
αυτόματα από το διαγωνισμό.
ΙΒ. το φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1) Η λέξη ΠΡΟΥΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
2) Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
3) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
4) Σα στοιχεία του αποστολέα (σφραγίδα).
ΙΓ. την προσφορά πρέπει να αναγράφονται:
1) Σα υπό προμήθεια είδη (διάσταση, τύπος και δείκτη φορτίου και
ταχύτητας ελαστικού όπου απαιτείται).
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-32) Ο χρόνος παράδοσης.
3) Η τιμή μονάδος.
4) Η εγγύηση (έτη και χιλιόμετρα).
ΙΔ. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΙΕ. Σόπος παραλαβής και παράδοσης των ελαστικών επισώτρων ορίζεται το
κατάστημα εμπορίας ελαστικών – βουλκανιζατέρ του μειοδότη, στον οποίο θα
κατακυρωθεί ο διαγωνισμός όπου αυτά θα παραμένουν μέχρι το χρόνο
τοποθέτησης τους στα υπηρεσιακά μας οχήματα, καθ΄ όσον η Τπηρεσία μας
δεν διαθέτει κατάλληλη αποθήκη.
ΙΣ. Η προμήθεια των ειδών θα πραγματοποιηθεί τμηματικά και σύμφωνα με
τις ανάγκες των Τπηρεσιών μας. Σα ελαστικά επίσωτρα παραλαμβάνονται από
την ορισθείσα τριμελή επιτροπή της Τπηρεσίας μας και σε περίπτωση που η
επιτροπή κρίνει ότι τα παραλαμβανόμενα ελαστικά δεν ανταποκρίνονται στους
όρους συμφωνιών, επιστρέφονται όλα ή μέρος αυτών για ολοκλήρωση ή
διόρθωση.
ΙΖ. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται για την τοποθέτηση των ελαστικών
επισώτρων στο κατάστημα του ή σε καθ΄ υπόδειξη άλλο κατάστημα
(βουλκανιζατέρ) καθώς και στην επισκευή όσων ελαστικών παρουσιάζουν
πρόβλημα μετά την τοποθέτηση τους σε υπηρεσιακά οχήματα, με δική του
οικονομική επιβάρυνση.
ΙΗ. Σην ημέρα και ώρα ανοίγματος των φακέλων από την τριμελή επιτροπή
δικαίωμα να παρευρίσκονται έχουν όλοι όσοι καταθέτουν προσφορά ή
εκπρόσωποι τους με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
ΙΘ. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται στην υπογραφή της σχετικής
σύμβασης καθώς επίσης και την καταβολή του ποσού 0,45 Ευρώ για την
χαρτοσήμανση αυτής.
Κ. Ο μειοδότης θα προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία θα
κατατεθεί στην Τπηρεσία μας μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν την
παράδοση των ειδών αυτής και η οποία θα καλύπτει το σύνολο των
προσφερομένων ειδών. Η εγγύηση καλύπτει το 6% της πραγματικής αξίας των
ειδών. Επιπλέον θα υπογράψει υπεύθυνη δήλωση στην Τπηρεσία μας ότι τα
πιστοποιητικά ERTRO και καλής ποιότητας είναι ακριβή αντίγραφα εκ των
πρωτοτύπων καθώς και τα ανάγλυφα στα ελαστικά Ε και DOT είναι γνήσια.
ΚΑ. Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται
σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης τους.
ΚΒ. Ως χρόνος παράδοσης των ελαστικών ορίζονται σαράντα (40) από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης
μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού, με την επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων
(άρθρα 26 και 321 του Π.Δ. 394/96).
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-4ΚΓ. Η πληρωμή της παρούσας δαπάνης θα γίνει από την αρμόδια Δ.Ο.Τ. του
μειοδότη, μέσω της Τπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Α.Ε.Α./Τπουργείο
Δημοσίας Σάξης και Προστασίας του Πολίτη ύστερα από την οριστική ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και αφού προσκομιστεί από
τον μειοδότη τιμολόγιο θεωρημένο. Να τονιστεί ότι η δαπάνη υπόκειται σε
κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών Σαμείων Προσωπικού ΕΛ.Α συνολικά σε
ποσοστό 6,4% (ΠΣ 2,72%, ΣΑΑ 2,72% ΜΣΠΤ 0,96 %) 2% επί των κρατήσεων
για τέλη χαρτοσήμου, 20% επί των κρατήσεων υπέρ ΟΓΑ και 0,10% υπέρ
Αρχής Δημοσίων υμβάσεων. Επίσης θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4%
για την προμήθεια των υλικών.
ΚΔ. Η κατακύρωσης των πρακτικών του διαγωνισμού θα γίνει από την
Τπηρεσία μας, ο δε τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός 10 ημερών
από της κοινοποίησης σε αυτόν της κατακυρωτικής απόφασης να προσέλθει
στην Τπηρεσία μας για την μετ’ αυτού υπογραφή της συναφθησόμενης
σύμβασης, αφού προηγουμένως προσκομίσει υποχρεωτικά όλα απαραίτητα
δικαιολογητικά (φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση μη οφειλής από το
ΙΚΑ). Ση σύμβαση σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης υπογράφει ο ίδιος ο
επιχειρηματίας ή πληρεξούσιος του, σε περίπτωση δε εταιρείας οποιασδήποτε
μορφής (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε.) εκπροσώπηση σύμφωνα με το καταστατικό της
εταιρείας ή με απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου ή της Γενικής
υνέλευσης της εταιρείας.

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΑΝΣΖΟΤΚΑ
ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
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ΔΙΑΣΑΕΙ ΕΛΑΣΙΚΩΝ
165/60/14
175/65/14
185/65/14
185/65/15
185/75/14
195/55/15
195/60/14
195/60/15
195/65/15
195/70/15
205/55/16
215/65/16
235/70/16
265/70/19,5
110/90/12
120/70/12
120/70/17
180/55/17
170/60/17
90/90/21
120/90/17
100/90/19
130/80/17
110/80/19
150/70/17
110/70/17
160/60/17

ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΛΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΩΣΡΩΝ
ΣΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
4
Δείκτης T
4
Δείκτης T
12
Δείκτης T
4
Δείκτης V
4
102/100 R
44
Δείκτης V
4
Δείκτης H
4
Δείκτης H
16
Δείκτης V
4
104/102 R
20
Δείκτης V
8
Δείκτης H (80%-20%)
20
Δείκτης H (80%-20%)
6
140/138M
1
64 P
1
51 L
7
58 W
1
72 W
6
72 W
3
54 T
3
64 S
2
57 H
2
65 H
8
59 H
8
69 H
1
54 H
1
69 H

