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 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση  
προμήθειας ελαστικών για τις ανάγκες των  υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων 
της Π.Ε. Άρτας προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ». 
 

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ασχολούμενοι με το αντικείμενο της παρούσης, όπως 
προσκομίσουν  στην  υπηρεσία μας έγγραφη προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά 
αποτυπώνονται στο συνημμένο Πίνακα και τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά 
των ενδιαφερομένων.  

          Με την αριθμ.167395/5464/20-11-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Ηπείρου 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000009 «Συντήρηση οδικού 
δικτύου Ηπείρου και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Αυτοτελούς 
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 
2008ΕΠ03000016)» (Υποέργο: Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες οχημάτων και 
μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας) για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 
           Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά όχημα/μηχάνημα. Οι τεχνικές προδιαγραφές 
περιγράφονται αναλυτικά στον συνημμένο Πίνακα.  

     Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά δύναται να την καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να 
την αποστείλουν ταχυδρομικώς ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), στη Δ/νση 
Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (1ος 
όροφος) – Τ.Κ.:47132- Άρτα), μέχρι τις  30/11/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 
π.μ. Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας θα γίνει αποσφράγιση των προσφορών, δημόσια, 
παρουσία των συμμετασχόντων ή νομίμων εκπροσώπων τους, εάν το επιθυμούν. Προσφορές 
που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην υπηρεσία για την επιστροφή τους, ως εκπρόθεσμες. 

Τα περιεχόμενα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα αναγράφει τα στοιχεία 
του αποστολέα και τη φράση «Προσφορά για προμήθεια ελαστικών για τα υπηρεσιακά οχήματα 
και μηχανήματα  της Π.Ε. Άρτας», είναι τα κάτωθι : 
(α) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», 
η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της παρούσης και τον πίνακα 
των τεχνικών χαρακτηριστικών των ελαστικών, 
(β) μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : 
i) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., δεν έχουν 
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα, κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 
και γενικά η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας και 
είναι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και  των 
υποχρεώσεών της, εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα, 
ii) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας,  και της δόλιας  
χρεοκοπίας,   



 
 
iii) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, της οποίας 
έλαβαν γνώση και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και δεσμεύονται για 
την παράδοση των συγκεκριμένων ειδών, όπως περιγράφονται στην προσφορά τους και είναι 
σύμφωνες με τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές του Πίνακα .  
iv) είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 
αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης. 
        Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει την προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης 
και ανά όχημα/μηχάνημα, καθώς και το σύνολο της προσφοράς, το οποίο δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης υποβολής 
προσφορών. 
      Ο μειοδότης θα πρέπει να καταθέσει πριν την απευθείας ανάθεση τα εξής 
δικαιολογητικά: φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και απόσπασμα 
ποινικού μητρώου.       

   Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών  ορίζεται σε 20  ημέρες από την υπογραφή 
της σύμβασης.  

              Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνονται: η προμήθεια, αντικατάσταση 
και ζυγοστάθμιση των ελαστικών. 

     Η καταβολή της αξίας της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή των προμηθευομένων ειδών από την αρμόδια Επιτροπή της Π.Ε. Άρτας και 
βεβαίως ύστερα από την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών από τον προμηθευτή, που 
προβλέπονται από το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, για έκδοση των σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ζητηθεί από τις Υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.   

Ο ανάδοχος, κατά την πληρωμή, υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου, καθώς 
και στον αναλογούντα φόρο εισοδήματος.  

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της 
σύμβασης θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου και θα επιβάλλονται, με απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου, οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Αν προκύψει διαφωνία μεταξύ της 
αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου θα προσπαθήσουν κάθε διαφορά να επιλυθεί με βάση 
την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίλυση της διαφωνίας 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμφωνείται πως αρμόδια δικαστήρια για την επίλυσή της θα είναι 
αποκλειστικά τα δικαστήρια της Άρτας.  

Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 26813-61044 (αρμόδια υπάλληλος: 
Α. Κίτσιου ).  

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας, θα 
παρέχεται, με ελεύθερη πρόσβαση, με τα σχετικά συνημμένα, στην διαδικτυακή διεύθυνση:  
www.peartas.gov.gr.  και θα κοινοποιηθεί στο Επιμελητήριο Άρτας. 

 
Συνημμένα :                                              Ε.Π. 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς με                            Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   
τον Πίνακα Τεχνικών προδιαγραφών                                                    
 
                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 
 
 



                                                 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: …………………………….. 
ΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ΕΠΩΝΥΜΙΑ: …………………………… 
ΕΔΡΑ: ………………………………………..……………. 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ……………………………….……………. 
Α.Φ.Μ.: ……………………………………….…………… 
Δ.Ο.Υ.: ……………………………………….…………… 

ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. & ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ. 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 
ΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
Τ.Κ.:47132 - ΑΡΤΑ 

Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα της Π.Ε. Άρτας 

α
/
α 

Αρ. κυκλ.  
οχήματος 

Είδος 
οχήματος 

Τύπος 
Οχήματος Διαστάσεις Τύπος 

Δείκτης  
φορτίου(2) 

Δείκτης  
ταχύτητας(2) 

Κατηγ
ορία  

καταν/
σης(3) 

Κατηγ
ορία  

πρόσφ
υσης(3) 

dB(

3) Τεμ 

Προσ
φερό
μενο 
ελασ
τικό 
(μάρ
κα-

τύπο
ς) 

Τιμή 
μον. 
χωρίς 
ΦΠΑ(€

) 

Κόστος(€) 

1 ΚΗΙ 7970  Επιβατικό 
SUZUKI 
GRAND 
VITARA 

225/65R17 
101S 

 

Όλες οι 
κατηγορίες (πχ. 
4 εποχών M+S 
κλπ) εκτός των 
καθαρά θερινών 

και καθαρά 
χειμερινών. 

101-102  S ή T C B 72 4 

   

2 
 

ΚΗΙ 7969 Φορτηγό   IVECO 
E3 TSTO 

13R22.5 
156/150K 

Χωματουργικά 
άξονας τιμονιού 

156/150 Κ C B 70 2 

   

ΚΗΙ 7969 Φορτηγό 
 IVECO E3 

TSTO 
13R22.5 

156/150K 
Χωματουργικά  

πίσω άξονες  156/150 Κ C B 74 8 

   

3 ΜΕ103811 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ    
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

NEW 
HOLLAND 

12.5/80-18 
14PR TL 

Χωματουργικά 
άξονας τιμονιού 

     2 

   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.    

Φ.Π.Α. 24%    
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.    

Συνολικό ποσό προσφοράς με Φ.Π.Α. (ολογράφως): …………………………………………………………………..…………… 
 
 



(1) Οι δείκτες φορτίου και ταχύτητας πρέπει να συμφωνούν με τα αναγραφόμενα κατώτερα όρια. Μόνο σε περίπτωση μη ύπαρξης προσφορών με 
τους  συγκεκριμένους αναγραφόμενους δείκτες, θα αξιολογηθούν προσφορές με μεγαλύτερους δείκτες, με  πρώτο κριτήριο την εγγύτητα προς τις 
ζητούμενες προδιαγραφές και δεύτερο την τιμή. 

(2) Οι κατηγορίες κατανάλωσης, πρόσφυσης και θορύβου πρέπει να είναι ίσες ή καλύτερες από τις αναγραφόμενες. Μόνο σε περίπτωση μη 
ύπαρξης προσφορών που να πληρούν όλες τις συγκεκριμένες αναγραφόμενες κατηγορίες, θα αξιολογηθούν προσφορές με χειρότερες  κατηγορίες,  
με  πρώτο κριτήριο την εγγύτητα προς τις ζητούμενες προδιαγραφές και δεύτερο την τιμή  

 
            Τα ελαστικά θα είναι αμεταχείριστα, παραγωγής εντός του τελευταίου 6-μήνου πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς 

και θα φέρουν ειδική σήμανση -σύμφωνα με την οδηγία 1222/2009 της ΕΕ- η οποία θα παρέχει πληροφορίες για την επίδρασή τους στην 
κατανάλωση καυσίμου, την πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα και το θόρυβο κύλισης.  

           Η προσφορά μου ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης υποβολής 
προσφορών.                                                                                  

 
 
 
 
                                                                                     ΑΡΤΑ ……/……./2018 
                                                  
                                                                                       Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 


