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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ (1) ΜΔΣΑΥΔΙΡΙΜΔΝΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ 4Υ4 

 

1. Αληηθείκελν πξνθήξπμεο. 

i. Αληηθείκελν ηεο πξνθήξπμεο είλαη ε πξνκήζεηα από ηελ Α΄ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Κξήηεο 
θαη Γσδεθαλήζνπ ελόο (1) κεηαρεηξηζκέλνπ επηβαηηθνύ απηνθηλήηνπ, ηύπνπ JEEP, κε 
δπλαηόηεηα θίλεζεο θαη ζηνπο 4 ηξνρνύο (4Φ4) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο 
Οκνζπνλδηαθήο Θεξνθπιαθήο. 

ii. Τν αλσηέξσ ππό πξνκήζεηα όρεκα ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο θαη βαζηθέο 
πξνϋπνζέζεηο (αλαπηύζζνληαη παξαθάησ) θαη λα θαιύπηνπλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηεο 
ηζρύνπζαο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη ησλ Κνηλνηηθώλ Οδεγηώλ. 

iii. Ο δηαγσληζκόο γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ πην ζπκθέξνπζα πξνζθνξά πνπ ζπγθεληξώλεη ηα 
απαξαίηεηα ερέγγπα, ιακβαλνκέλεο ππόςε θαη ηεο πνηόηεηαο ηνπ πξνηεηλόκελνπ νρήκαηνο. Η 
πξνζθνξά κπνξεί λα θαηαηεζεί ηόζν από ηδηώηε όζν θαη από επηρείξεζε (αηνκηθή ή 
θνηλνπξαμία). 

iv. Η Οκνζπνλδία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαθπξώζεη ηε δηαδηθαζία ζε νπνηνλδήπνηε 
ζπκκεηέρνληα ζε απηή, θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηεο ή λα ηελ θεξύμεη απξόζθνξε, ρσξίο από 
ην γεγνλόο απηό λα πξνθύπηεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ζηνλ νπνηνδήπνηε ζπκκεηέρεη ζην 
δηαγσληζκό. 

v. Αληηπξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο ζε θακία θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 

 

Πξνϋπνινγηζκόο 

Πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ αγνξά νρήκαηνο έσο 6.000 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

 
2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο. 

Γεληθή πεξηγξαθή 

Δπηβαηηθό απηνθίλεην ηύπνπ JEEP κε δπλαηόηεηα θίλεζεο θαη ζηνπο 4 ηξνρνύο, κε κεηαιιηθή νξνθή 
(metal top) θαη ην νπνίν ζα είλαη ζύκθσλν κε όιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ 

Τν όρεκα ζα θηλείηαη ηόζν ζε νκαινύο όζν θαη ζε δύζβαηνπο δξόκνπο ζηελ ύπαηζξν θαη γη’ απηό 
απαηηείηαη λα έρεη ηθαλνπνηεηηθή αλαξξηρεηηθή ηθαλόηεηα θαη ηθαλή εδαθηθή αλνρή. 

Βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά νρεκάησλ 

 1 Τεηξαζέζην ή Πεληαζέζην 

 2 Τξίζπξν ή Πεληάζπξν 

 3 Κπβηζκόο 1300 έσο 1800 θ.ε.θ 

 

Βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο 

Τα πξνζθεξόκελα νρήκαηα ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο παξαθάησ βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο. 

1. Τν όρεκα λα είλαη θαηαζθεπήο 2008 ή λεώηεξν. 
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2. Να είλαη εηνηκνπαξάδνην -ζε άιιε πεξίπησζε ζα πξέπεη ν ρξόλνο παξάδνζεο λα είλαη ν 
ζπληνκόηεξν δπλαηόο θαη λα κελ μεπεξλά ηηο δύν (2) εβδνκάδεο. 

3. Θα πξέπεη κνληέιν λα θπθινθνξεί απαξαηηήησο ζηελ Διιάδα θαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο ζα 
δηαζέηεη δίθηπν εμνπζηνδνηεκέλσλ θαη αμηόπηζησλ ζπλεξγείσλ ζε νιόθιεξε ηελ Διιάδα. 

4. Κάζε όρεκα ζα ζπλνδεύεηαη ηνπιάρηζηνλ από: α) εξγαιεηνζήθε πνπ ζα πεξηέρεη ηα απαξαίηεηα 
εηδηθά εξγαιεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ηνπ νρήκαηνο 
(θνριηνζηξόθηα, ζεηξά γεξκαληθώλ θιεηδηώλ, πέλζεο θ.ιπ.) β) γξύιν αλύςσζεο ηνπ νρήκαηνο θαη 
θιεηδηά αιιαγήο ηξνρώλ, γ) ππξνζβεζηήξεο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, πιήξε 
εθεδξηθό ηξνρό, όκνην κε ηνπο θαλνληθνύο 

5. Μπνξεί λα είλαη είηε βελδηλνθίλεην είηε πεηξειαηνθίλεην. Δάλ δηαζέηεη πγξαεξηνθίλεζε ζα πξέπεη 
λ’ αλαθεξζεί ζηελ πεξηγξαθή θαη ζα ιεθζεί, θαηά ηελ αμηνιόγεζε, ζνβαξά ππ’ όςε. 

 
 
2. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ δηαγσληδόκελνπ όηη: 

α) Απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο. 

β) Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο. 

 

 

3. Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 

i. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 

ii. Θα ππάξρεη πεξηγξαθή ηνπ νρήκαηνο θαη ζα πξέπεη λα γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην εάλ 
θαιύπηνληαη νη παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο-βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο. Δπηπξόζζεηα, ηελ 
πεξηγξαθή λα ζπλνδεύνπλ θσηνγξαθίεο ηνπ νρήκαηνο εμσηεξηθά & εζσηεξηθά. 

iii. Σηελ πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ν Φ.Π.Α ρσξηζηά από ηηο ηηκέο πξνζθνξάο. Σε αληίζεηε 
πεξίπησζε ζα ζεσξείηαη όηη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο. 

iv. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ηζρύνπλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 2 κελώλ από ηελ επόκελε 
ηεο ιήμεο δηαγσληζκνύ. 

v. Σηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη όηη η’ όρεκα είλαη εηνηκνπαξάδνην -ζε άιιε πεξίπησζε 
ζα πξέπεη ν ρξόλνο παξάδνζεο λα είλαη ν ζπληνκόηεξν δπλαηόο θαη λα κελ μεπεξλά ηηο δύν (2) 
εβδνκάδεο. Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηα πξνζθνξά απνθιίλεη νπζησδώο από ηνλ αλσηέξσ ρξόλν 
παξάδνζεο, είλαη δπλαηό θαηά ηελ θξίζε ηεο Οκνζπνλδίαο λα κελ πξνηηκεζεί, έζησ θαη αλ 
παξνπζηάδεη νηθνλνκηθό ελδηαθέξνλ. 

vi. Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ παξαπάλσ ηεο κηαο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο εθόζνλ 
αθνξνύλ δηαθνξηθό ηύπν πξνζθεξόκελσλ πνπ πιεξνύλ όκσο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο 
πξνθήξπμεο. 

vii. Να είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ παξάηππεο δηνξζώζεηο. 

viii. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ή λα έρνπλ απνζηαιεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή θαμ θαη λα 
έρνπλ παξαιεθζεί ζηα γξαθεία ηεο Α΄ Κπλεγεηηθήο Οκνζπνλδίαο Κξήηεο θαη Γωδεθαλήζνπ, 
Πεηξαηώο 1-5 (θηίξην Πιάδα) Υαληά κέρξη θαη ηε 30ε Ινπλίνπ 2017, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξεο 
9:00 κε 14:00. Σηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθνληαη πιήξσο ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ 
(επσλπκία, δηεύζπλζε, ηειέθσλν, fax). 

ix. Γε ζα ιεθζνύλ ππόςε νη πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ Οκνζπνλδία ή παξειήθζεζαλ από 
ηελ Οκνζπνλδία κεηά ηε 30ε Ινπλίνπ 2017, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 14:00. 

x. Απνθιείνληαη από ηε δηαδηθαζία όζνη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο δελ ππέβαιαλ πιήξε ηα 
δηθαηνινγεηηθά ή/θαη δελ έρνπλ ζπληάμεη ηηο πξνζθνξέο θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξνύζα 
πξνθήξπμε. 
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 5.Πιεξωκή 

Η θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή/πξνκεζεπηέο πνπ ζα επηιεγεί/ επηιεγνύλ ζα γίλεη, ζε 
ινγαξηαζκό ηξάπεδαο (θαηά πξνηίκεζε ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο), αθνύ δηαπηζησζεί ε άξηζηε 
θαηάζηαζε ηνπ παξαιεθζέληνο νρήκαηνο. 

Ο πξνκεζεπηήο, εάλ αθνξά ζε επηρείξεζε, ππνρξενύηαη ζηελ έθδνζε παξαζηαηηθνύ (ηηκνινγίνπ) σο 
νξίδεη ν Φνξνινγηθόο Κώδηθαο Βηβιίσλ –Σηνηρείσλ. Δάλ πξόθεηηαη γηα ηδηώηε, ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί 
ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό, η’ νπνίν ζα θαηαηεζεί ζηελ εθνξία. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 
 
 
 

Γ. Φαβαιεδάθεο 

 Ο Γελ. Γξακκαηέαο 
 
 
 

Κ. Καθαβειάθεο 

 

 

 


