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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Με την παρούσα πρόσκλησή σας γνωρίζουμε ότι η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου μας, έχει την ανάγκη να
προμηθευτεί δίκυκλη μοτοσικλέτα, δεδομένης της αύξησης των δραστηριοτήτων της.
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και
σφραγίζεται από την εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο
εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως και διαβιβαστικό αλλά και τα εξής :
Προς
Δήμο Ελευσίνας
Τμήμα Προμηθειών
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Προθεσμία υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 01 / 02 / 2021 και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τα όσα
αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί .
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΚΑΕ: 50.7132.9002
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/ 2020
(Προϋπολογισμός: € 7.440,00 με ΦΠΑ)
Η παρούσα προμήθεια δίκυκλης μοτοσικλέτας αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας.
Η χρήση δίκυκλου μηχανοκίνητου μέσου θα συνεισφέρει καταλυτικά στην άμεση προσβασιμότητα σε χώρους
με έντονα κυκλοφοριακά

προβλήματα, επιτυγχάνοντας έτσι την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών. Με

δεδομένη την λειψανδρία σε προσωπικό η χρήση δίκυκλου μηχανοκίνητου μέσου θα συνεισφέρει στην πιο
ορθολογική διαχείριση του προσωπικού.
και θα πρέπει να είναι ως εξής:

Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών – ενδεικτικός προϋπολογισμός :

Περιγραφή Υλικού
Δίτροχη

μοτοσυκλέτα

Μονάδα

(CPV)

Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας (€)

Σύνολο (€)

καινούρια

μεγάλου κυβισμού(470-530 κ.ε.)

34410000-4

6.000,00

6.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

:6.000,00€

Φ.Π.Α. (24%)

:1.440.00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫ/ΜΟΣ

:7.440,00€

Τεμάχιο

1

Έτος κατασκευής 2018 έως 2020.

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια μιας (1) καινούριας δίκυκλης μοτοσυκλέτας μεγάλου
κυβισμού (470-530 κ.ε.), προοριζόμενη για το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας
.
Το δίκυκλο, πρέπει υποχρεωτικά να πληρεί τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για πρόληψη
ατυχημάτων και ασφάλεια κατά τη χρήση της.
Επίσης θα πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σήμανση για πρόληψη ατυχημάτων και
βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό ή βλάβη.
Επιθυμητό, το εν λόγω δίκυκλο πριν παραδοθεί να δίνεται η δυνατότητα για μακροσκοπικό έλεγχο και μετά να
παραδοθεί οριστικά στο Αμαξοστάσιο του Δήμου ή σε σημείο κοινά αποδεκτό από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη,
έτοιμα προς χρήση ή/και κυκλοφορία εντός το πολύ τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Προκειμένου να παραληφθεί οριστικά το εν λόγω δίκυκλο, αυτό θα παραδοθεί με όλα τα απαιτούμενα
εξαρτήματα και συστήματα του τα οποία θα πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου κατασκευής και χωρίς
τμήματα ή συγκολλήσεις επιπρόσθετα αυτών του κατασκευαστή, εκτός αν υπάρχει επισήμως και αρμοδίως
έγκριση/εξουσιοδότηση/συνεργασία του κατασκευαστή και της αρμόδιας επίσημης Υπηρεσίας Συγκοινωνιών
για το αντίθετο. Το όχημα θα βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και σε πλήρη λειτουργία χωρίς φθορές, ρωγμές,
στρεβλώσεις, σκουριά, διαρροές, παραμορφώσεις.
Η μοτοσυκλέτα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τετράχρονος, δικύλινδρος, υδρόψυκτος, τροφοδοσίας καυσίμου με ψεκασμό (injection), κυβισμού από 470 έως
530 κυβικών εκατοστών.
Η μέγιστη ισχύς του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 47 HP με όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφο διάγραμμα ροπής,
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή ροπή από τις χαμηλές στροφές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι πέντε τουλάχιστον σχέσεων και η μετάδοση θα γίνεται με αλυσίδα.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Το σύστημα πέδησης θα συμπεριλαμβάνει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS).
ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Οι τροχοί θα είναι κατασκευασμένοι από αλουμίνιο, 17 έως 19 ιντσών. Τα ελαστικά θα είναι χωρίς
αεροθαλάμους (TUBELESS).
ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Τα οχήματα θα είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης της λειτουργίας
του κινητήρα και γενικά της πορείας των οχήματος, ως εξής:
Ταχύμετρο.
Στροφόμετρο.
Χιλιομετρητή για συνολικά και τμηματικά χιλιόμετρα.
Δείκτη ποσότητας καυσίμου.
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Το δίκυκλο θα φέρει στο πίσω μέρος κεντρική βαλίτσα – χώρο αποσκευών χωρητικότητας επαρκούς για ένα και
κατά προτίμηση για δύο κράνη fullface, στεγανή, με κλειδαριά (επιθυμητό κοινό κλειδί με το δίκυκλο), εύκολα
προσθαφαιρούμενη.
Θα υπάρχουν συνολικά τουλάχιστον τρία κατευθυντικά φωτιστικά σώματα, δύο στο εμπρόσθιο μέρος και ένα
τουλάχιστον στο πίσω μέρος («φάρος» επί μεταλλικού στηρίγματος) τα οποία θα εκπέμπουν έντονες δέσμες
κυανού χρώματος. Η σειρήνα θα διαθέτει διακόπτη χειρισμού, αδιάβροχη , απόδοσης τουλάχιστον 30W και να
διαθέτει επιλογή διαφορετικών ήχων

Τα φωτιστικά θα είναι σταθερά τοποθετημένα στο δίκυκλο και θα

τροφοδοτούνται από αυτό. Κάθε φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από στοιχεία LED υψηλής απόδοσης.
Επιθυμητά το ρεζερβουάρ να είναι χωρητικότητας ≥17 λίτρων και άνω και το ύψος της σέλλας ≤820 mm και
άνω.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Το χρώμα της μοτοσυκλέτας θα είναι της απόχρωσης λευκού χρώματος και αποδεκτό από την Υπηρεσία
.
Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο. Αντικείμενο εργασίας
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια δίκυκλης μοτοσικλέτας για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής
Αστυνομίας. Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε 7.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο Δήμος θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) και κριτήριο
ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρο 86 παρ. 2
του Ν. 4412/2016), βάσει της υπ΄ αριθμ. 6797 / 21-12-2020, επιστολής απάντησης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Άρθρο 2ο. Υποχρεώσεις αναδόχου
Η προσφορά θα προσδιορίζει σαφώς τα χαρακτηριστικά του υποψηφίου οχήματος όπως εργοστάσιο κατασκευής,
εργοστασιακός τύπος κ.λπ. καθώς και όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα
μελέτη (διάφορες διαστάσεις κ.λπ.) Με την κάθε προσφορά θα δίδονται υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:
Υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου:
α.

Ότι το συγκεκριμένο όχημα ανταποκρίνεται στην Ελληνική και στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία και

προδιαγραφές και ότι θα παραδοθεί με τακτοποιημένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κυκλοφορία
τους, (απαιτούμενη Έγκριση Τύπου, πιστοποιητικά τελωνείου, προκειμένου να εκδοθεί νόμιμη Άδεια
Κυκλοφορίας για το Δήμο, πινακίδες, κ.λπ.).
β.

Ότι το όχημα θα παραδοθεί στον Δήμο έτοιμο προς κυκλοφορία. Στην προσφορά του Αναδόχου θα

συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, κ.λπ., πλην ασφάλισης.
γ.Ότι υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος
ΚΤΕΟ και η αρμόδια υπηρεσία έκδοσης Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση
της Άδειας Κυκλοφορίας του κάθε οχήματος. Ο έλεγχος ΚΤΕΟ είναι υποχρέωση του Αναδόχου.
δ.

Ότι κατά την παράδοση του οχήματος θα προσκομιστούν στην αρμόδια επιτροπή όλα τα απαραίτητα

έγγραφα (πιστοποιητικό τελωνείου, Άδεια Κυκλοφορίας, βεβαίωση κατασκευαστή κ.λπ.).
ε.Ότι θα παραδώσει το όχημα σε πλήρη και σωστή λειτουργία, με γενικό έλεγχο συντήρησης («service»: λάδια,
φίλτρα, υγρά, κ.λπ.) το οποίο θα έχει αναγραφεί και υπογραφεί στο βιβλίο συντήρησης του οχήματος.
στ.

Για τους χρόνους παράδοσης, συντήρησης, διαρκούς παρακαταθήκης και παράδοσης ανταλλακτικών

και όλους τους άλλους που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή σχετικούς με τα εν λόγω οχήματα.
Επικυρωμένο αντίγραφο Ελληνικής Έγκρισης Τύπου ή δελτίου κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου, εκδοθέν από το
Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, των προσφερόμενων οχημάτων ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι καλύπτεται
από την απαιτούμενη Έγκριση Τύπου.
Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα και την Αγγλική (κατά προτίμηση
ολοκλήρως και στις δύο γλώσσες ή ολοκλήρως στα Ελληνικά ή ολοκλήρως στα Αγγλικά και περιληπτικά στα
Ελληνικά) για τα εν λόγω οχήματα.
Κατάλογος εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν τα οχήματα.
Τυχόν επιπλέον χαρακτηριστικά που θα ανήκουν στα προσφερόμενα οχήματα (μη διακοσμητικά αξεσουάρ κ.λπ.)
ή τον κατασκευαστή και την υποστήριξη μετά την πώλησή του (ISO κ.λπ.) και δεν αναφέρονται εδώ θα
μνημονεύονται στην Τεχνική Προσφορά για να ληφθούν υπ’ όψη κατά την αξιολόγηση της προσφοράς. Γενικά
αξιολογείται θετικότερα οτιδήποτε σαφέστατα συμβάλλει στην ποιοτική ανωτερότητα του προσφερομένου
οχήματος ως προς τη λειτουργία, τις επιδόσεις, την ασφάλεια και τα καύσιμα/περιβάλλον.
ΕΓΓΥΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Η εγγύηση καλής λειτουργίας της μοτοσυκλέτας για μηχανικά μέρη, αντισκωριακή προστασία, βαφή (μεταλλικά
& πλαστικά μέρη) και συσκευές οπτικής και ηχητικής σήμανσης θα είναι τουλάχιστον ενός (1) ημερολογιακού
έτους από την οριστική παράδοσή τους στο Δήμο χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων και με τους όρους και τις
καλύψεις της επίσημης αντιπροσωπείας τους για ίδια καινούρια και αμεταχείριστη μοτοσυκλέτα (ή της
ομοιότερης μεταγενέστερης, ελλείψει όρων και καλύψεων εγγύησης για την ίδια).
Επιθυμητό είναι στη διάρκεια της εγγύησης ο Ανάδοχος να αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση την
αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων των οχημάτων, για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος

χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση. Σε περίπτωση ολικής ή μη επισκευάσιμης βλάβης μη
προερχόμενης από κακή χρήση ή λόγω ατυχήματος, τα οχήματα να αντικαθίσταται εξ’ ολοκλήρου.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει με δική του ευθύνη και έξοδα την επιθεώρηση και συντήρηση του
οχήματος την πρώτη προγραμματισμένη πλήρης συντήρηση η οποία θα περιλαμβάνει το συνολικό κόστος
εργασίας και ανταλλακτικών (φίλτρων, λιπαντικών κ.λπ.), οι οποίες θα καλύπτουν τουλάχιστον τα
προσφερόμενα έτη εγγύησης καλής λειτουργίας.
Η μοτοσυκλέτα θα συνοδεύεται από βεβαίωση της αντιπροσωπείας για την επάρκεια ανταλλακτικών
τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια τα οποία ο Ανάδοχος θα προμηθεύει εντός τριάντα (30) ημερών από την
αιτιολογημένη και αναγκαία ζήτησή τους.
Άρθρο 3ο. Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές μονάδας και οι ποσότητες ανά είδος του συμβατικού προϋπολογισμού δεν δύναται να αυξομειωθούν
και θα παραμείνουν σταθερές και αμετάβλητες κατά τη διάρκεια της προμήθειας.

Άρθρο 4ο. Πληρωμή αναδόχου
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα σύμφωνα με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία
των ΟΤΑ έπειτα από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου από μέρους του αναδόχου.
Σύμφωνα με τον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-2013) και την υποπαράγραφο Ζ.5,
«Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών», άρθρο 4 οδηγίας 2011/7,
η προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες, εφόσον έχουν κατατεθεί
όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά από τον ανάδοχο για την εξόφληση του. (π.χ ασφαλιστική
ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα κλπ).
Άρθρο 5ο. Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις της εν λόγω
προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
Άρθρο 6ο. Ισχύουσες Διατάξεις
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, βάσει της υπ΄ αριθμ. 6797 / 2112-2020, επιστολής απάντησης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του
άρθρου 118 του Ν.4412/2016, την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.
3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007, και τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Κλεισθένης)
Άρθρο 7ο. Προθεσμία - Χρόνος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης (η οποία θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά από τις
δύο πλευρές) ορίζονται το αργότερο σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα

υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών
ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Άρθρο 8ο: Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016:
Oι οικονομικοί φορείς με την κατάθεση της προσφοράς τους θα καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά :
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
Στις περιπτώσεις εταιρειών

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Με την παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/2019 ( ΦΕΚ 52Α’ ) με την οποία προστέθηκε β’ εδάφιο
στην παρ. 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 παρέχεται η δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να
αρκούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αντί ποινικών μητρώων σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία
μεγαλύτερη των 2.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ.
79Α του Ν.4412/2016
(«Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να
απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου,
όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος»).
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία προς τα
οποία είναι υπόχρεος.
δ. Το αρχικό καταστατικό, αν πρόκειται για εταιρεία και όλες τις τροποποιήσεις αυτού.
ε. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης προγενέστερης του
τελευταίου τριμήνου.
ε. Βεβαίωση επαγγελματικού επιμελητηρίου.
στ. Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet ( Δ.Ο.Υ.)
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Στυλιανή Κοσκινίδη

