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Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών  
 
 
Αντικείμενο: Προμήθεια ενός καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου κλειστού 

τύπου (Van), 4Χ2, πετρελαιοκίνητου, κυβισμού 2000cc,  
ωφέλιμου φορτίου 1,3 ton    

 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 
 

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ Α.Ε. ή ΔΕΗ ή 
Επιχείρηση), Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, «προσκαλεί όλους τους 
ενδιαφερόμενους» για την υποβολή προσφοράς σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα 
με τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την ανάδειξη 
Προμηθευτή για την προμήθεια ενός καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου 
κλειστού τύπου (Van), 4Χ2, πετρελαιοκίνητου, euro 6, κυβισμού 2000cc 
τουλάχιστον,  ωφέλιμου φορτίου 1,3 ton, σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική 
προδιαγραφή της ΔΕΗ Α.Ε.. 

 
2. Κριτήριο σύναψης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής του 
φορτηγού αυτοκινήτου, η οποία περιλαμβάνει και τα εξαρτήματα της παρ. 4.3 
της συνημμένης τεχνικής προδιαγραφής. 

 
3. Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Επιχείρησης, ανέρχεται 

σε € 28.000.00(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των τελών ταξινόμησης και 
κυκλοφορίας). Ο Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο 
προσφοράς. 

 
4. Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο γραφείο 

208, οδός Στουρνάρη, αριθμός 55, όροφος 2ος, στις 12.09.2019, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την 
αρμόδια Επιτροπή που θα συστήσει η Επιχείρηση, ενώπιον εκπροσώπων των 

προσφερόντων, εφόσον το επιθυμούν. 
 
5. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), 
οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και είναι εγγεγραμμένοι 
στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή 
στη χώρα εγκατάστασής του για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το 

αντικείμενο της σύμβασης. 
 
6. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα 
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δύο (2) μηνών. Η άρση της ισχύος της προσφοράς πριν από τη λήξη της, 
παρέχει στην Επιχείρηση το δικαίωμα αποκλεισμού του οικονομικού φορέα 
από μελλοντικές διαδικασίες προμηθειών. 

 
7. Στο φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται: 

 
7.1 η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα 
7.2 η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

υπόδειγμα 
7.3 Τεχνικά Στοιχεία Προσφοράς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 

5.1 της συνημμένης τεχνικής προδιαγραφής της ΔΕΗ Α.Ε. 

7.4  Δήλωση Συνυπευθυνότητας (σε περίπτωση σύμπραξης / ένωσης 
φυσικών ή και νομικών προσώπων) 

 
8. Μετά την αποσφράγιση, η αρμόδια Επιτροπή της Επιχείρησης αρχικά καθορίζει 

τη σειρά μειοδοσίας με βάση το κριτήριο ανάθεσης.  
Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του 
μειοδότη. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των 

αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε σειρά μειοδοσίας προσφέροντος κ.ο.κ. 
 
9. Τυχόν διαμαρτυρία οικονομικού φορέα σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας, 

τίθεται υπόψη του αρμόδιου οργάνου της Επιχείρησης για τη σύναψη της 
Σύμβασης κατά τη φάση της ανάθεσης της προμήθειας. 

 
10. Τα σχετικά τεύχη της Διακήρυξης διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης 

ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr ΔΥΠ-600905, 

όπου και παρέχονται οι σχετικές με την παραλαβή τους οδηγίες. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: 
-  Τεχνική Προδιαγραφή ΔΕΗ Α.Ε. 

- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
- Σχέδιο Σύμβασης  
- Υποδείγματα 
 
 
 

 
 

 
 

https://eprocurement.dei.gr/
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΔΜΜ / ΥΣΕΕΣ /ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:  

          

 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ , 4Χ2, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ, ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1,3 ton 

 

1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Τo όχημα της προδιαγραφής προορίζεται για χρήση από τη ΔΥΣ, κάτω από τις εξής 

συνθήκες περιβάλλοντος: 

 Μικρότερη ετήσια θερμοκρασία  :  -20 °C. 
 Μεγαλύτερη ετήσια θερμοκρασία :  +45 °C. 
 Οδικό δίκτυο:      Ασφάλτινο, χωμάτινο. 

 Ετήσια χιλιόμετρα:    5.000 περίπου. 
 

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ 
Το αυτοκίνητο να συμφωνεί  απόλυτα, κατά το χρόνο της παράδοσης, με τα 

προβλεπόμενα από την Ελληνική Νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όπως αυτοί τροποποιημένοι και συμπληρωμένοι ισχύουν. 

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ, ΘΑΛΑΜΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 

3.1.1. Αμάξωμα κλειστού τύπου VAN, εξολοκλήρου μεταλλικό, παραγωγής σειράς. 
3.1.2. Θάλαμος οδήγησης και επιβατών: 

 Ισχυρής κατασκευής πλήρως μεταλλικός, να χωρίζεται από το χώρο φόρτωσης 
με διαχωριστικό και με σταθερό παράθυρο από κρύσταλλο ασφαλείας. 

Μονωμένος έναντι της θερμότητας και του θορύβου. Ευρύ οπτικό πεδίο προς 
όλες τις πλευρές. Εσωτερική επένδυση θαλάμου με κατάλληλο ανθεκτικό υλικό 
άριστης ποιότητας. 

 Τρεις θέσεις με τον οδηγό. 
 Το κάθισμα του οδηγού να είναι ρυθμιζόμενης θέσης (εμπρός - πίσω) και 

κλίσης πλάτης με εργονομικές προδιαγραφές ώστε να παρέχει απόλυτη άνεση. 
 Όλα τα καθίσματα να φέρουν προσκέφαλα ρυθμιζόμενου ύψους.  
  Η επένδυσή των καθισμάτων να είναι από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό. Ο 

Προμηθευτής να αναφέρει στοιχεία ποιότητας της επένδυσης των καθισμάτων. 

 Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων σε όλες τις θέσεις και αερόσακος οδηγού 
τουλάχιστον. 

 Σύστημα θέρμανσης και αερισμού που να εξασφαλίζει άνετη εσωτερική 
θερμοκρασία (κλιματισμό ή air-condition). 

 Δύο θύρες επιβατών εφοδιασμένες με κλειδαριές ασφαλείας. 

 Όλοι οι υαλοπίνακες να είναι ασφαλείας και οι των εμπρόσθιων θυρών 
ανοιγόμενοι  μέχρι 100%. 

 Δύο στρεπτά αλεξήλια, υαλοκαθαριστήρες δύο τουλάχιστον ταχυτήτων και μίας 
διακοπτόμενης καθώς και συσκευή πλυσίματος αλεξηνέμου. 

 Δύο εξωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως και ένα εσωτερικό. 
 Πρόσθετα καλύμματα δαπέδου (πατάκια) από πλαστικό ή άλλο υλικό. 

3.1.3. Χώρος φόρτωσης: 
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 Θάλαμος ισχυρής μεταλλικής κατασκευής. 
 Στην πίσω πλευρά να υπάρχει δίφυλλη πόρτα με υαλοπίνακες που ανοιγόμενη 

να απελευθερώνει όλο το ύψος του θαλάμου. Το άνοιγμα κάθε φύλλου να 
είναι 180 μοίρες με τον προβλεπόμενο μηχανισμό συγκράτησης στις 90 και 180 
μοίρες. 

 Δύο συρόμενες πόρτες στο πλάι. 
 Το πάτωμα να είναι επενδυμένο με ειδικό ανθεκτικό υλικό αυτοεπιπεδούμενο 

που θα εξασφαλίζει απόλυτη υδατοστεγανότητα.  
 Κατά μήκος του χώρου φόρτωσης να υπάρχουν κρίκοι ασφάλισης και 

πρόσδεσης των φορτίων. 
 

3.2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΗ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) 
 

 Ολικό μήκος 5450 mm το πολύ. 
 Ολικό πλάτος 2100 mm το πολύ. 
 Μεταξόνιο 3250 mm τουλάχιστον. 
 Μήκος χώρου φόρτωσης 2900 mm τουλάχιστον. 
 Πλάτος χώρου φόρτωσης 1760mm τουλάχιστον. 
 Εσωτερικό ύψος χώρου φόρτωσης (πάτωμα- οροφή) 1850mm τουλάχιστον. 
 Όγκος χώρου φόρτωσης 8 m3 τουλάχιστον. 
 Ολικό ύψος 2610 mm το πολύ. 
 Ελάχιστη ακτίνα στροφής εξωτερικού τροχού όχι μεγαλύτερη από 6300 mm. 
 Ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 1300 Kg. 
 Επιτρεπόμενο μικτό βάρος 3500 Kg το πολύ. 
 Μέγιστη ταχύτητα 130 km/h τουλάχιστον. 
 Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου 80 Lt τουλάχιστον. 

 Στην εμπρόσθια πλευρά ένα ή δύο άγκιστρα για τη ρυμούλκηση του οχήματος 
και στην οπίσθια ένα άγκιστρο. 

 

3.3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
 

 Πετρελαιοκινητήρας, 4χρονος, υδρόψυκτος, με TURBO και INTERCOOLER. 
 Όρια εκπομπών ρύπων, στάθμης θορύβου και λοιπά χαρακτηριστικά σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία κατά την παράδοση. 
 Κυβισμός 2000cc τουλάχιστον. 
 Μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 125 HP στις 3600 σ.α.λ. το πολύ. 
 Μέγιστη ροπή στρέψεως τουλάχιστον 320 Νm στις 2300 σ.α.λ. το πολύ. 

 Όρια εκπομπής ρύπων και στάθμης θορύβου σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία κατά την παράδοση. 

 

3.4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

3.4.1. Συμπλέκτης ξηρού τύπου, χειριζόμενος υδραυλικά. 
3.4.2. Ταχύτητες τουλάχιστον πέντε εμπρόσθιες όλες συγχρονισμένες και μία 

όπισθεν. 
3.4.3. Κίνηση στους εμπρόσθιους ή οπίσθιους τροχούς (4Χ2). 
3.4.4. Ελαστικά ακτινωτού τύπου ( RΑDIAL ), χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS), 

σύμφωνα με το ETRTO και την οδηγία 92/23 της Ε.Ε. επί των οποίων θα 
αναγράφεται το χαρακτηριστικό έγκρισης (Ε). 
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3.5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΠΕΔΗΣΗΣ 
 

3.5.1. Αποσβεστήρες κραδασμών σε όλους τους τροχούς. 
Εμπρός ανεξάρτητη ανάρτηση (ο Προμηθευτής θα δώσει περιγραφή 

εμπρόσθιας και οπίσθιας ανάρτησης). 

3.5.2. Θέση τιμονιού αριστερά. Υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης (Power 
Steering). 

3.5.3. Κύριο σύστημα πεδήσεως υδραυλικό διπλού κυκλώματος υποβοηθούμενο δια 
κενού με δίσκους εμπρός - πίσω και ηλεκτρονικό κατανεμητή πίεσης. Σύστημα 
ABS,ASR. 

3.5.4. Μηχανικό χειρόφρενο με επενέργεια στους πίσω τροχούς. 
 

3.6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

3.6.1. Ηλεκτρικό σύστημα: 
 Κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία και ασφαλή οδήγηση του 

αυτοκινήτου σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. και την Ελληνική 

Νομοθεσία. 
 Τάση ηλεκτρικού συστήματος 12 V. 
 Συσσωρευτής σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50342/2001. 
 Φωτισμός εσωτερικά ένα τουλάχιστον φως στο θάλαμο οδήγησης. 

 Ανεξάρτητος φωτισμός στο χώρο φόρτωσης που θα λειτουργεί και με το 
άνοιγμα της  πίσω θύρας. 

 Φώτα στάσης (alarm). 
 Προβολείς πορείας, οπισθοπορείας και λοιπά φώτα σύμφωνα με Κ.Ο.Κ. 
 Ηχητικό όργανο. 
 Συναγερμός. 
 Immobilizer. 
 Ράδιο - CD με μεγαφωνική εγκατάσταση. 

 

3.6.2.  Όργανα ελέγχου: 
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. και την Ελληνική Νομοθεσία και 

οπωσδήποτε τα παρακάτω: 

 Διανυθέντων χιλιομέτρων διπλό (το ένα μηδενιζόμενο). 
 Ταχύτητας σε χιλιόμετρα ανά ώρα. 
 Στροφόμετρου 
 Ποσότητας καυσίμου. 

 Θερμοκρασίας νερού ψύξης κινητήρα. 
 Ενδεικτικές λυχνίες μπαταρίας, χειροφρένου, χαμηλής πίεσης ελαίου 

κινητήρα. 
 

3.7. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

 Όλα τα μεταλλικά μέρη του οχήματος πρέπει να έχουν υποστεί κατάλληλη 
επεξεργασία για την προστασία τους από οξειδώσεις. Ο χρωματισμός 
(εσωτερικών και εξωτερικών μεταλλικών επιφανειών) πρέπει να γίνει από 
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χρώμα άριστης ποιότητας και απόχρωσης μπλε (παρόμοιας με αυτήν του RAL 
5013). 

 

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

4.1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
 

4.1.1. Όλα τα υλικά κατασκευής του αυτοκινήτου καθώς και ο εξοπλισμός του να 
είναι καινούργιος, κατασκευής του τελευταίου 6μήνου πριν την παράδοση. 

 

4.2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

4.2.1. Το εργοστάσιο κατασκευής του να έχει διαθέσει στην Ελληνική αγορά αρκετά 
αυτοκίνητα του προσφερόμενου τύπου με τα ίδια μηχανικά μέρη (κινητήρας, 

συμπλέκτης, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικό) και να λειτουργεί ικανοποιητικά. 
Είναι αποδεκτό και όχημα που αποτελεί καινούρια έκδοση τύπου οχήματος, 

που ήδη κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά και πληροί τις απαιτήσεις της 

προηγούμενης παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι ο Προμηθευτής θα 

βεβαιώσει ότι το προσφερόμενο όχημα θα είναι ακριβώς το ίδιο μοντέλο που 

θα διατεθεί στην ελληνική αγορά. 

4.2.2. Ο Προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του αυτοκινήτου 

διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών από την παραλαβή του ή 100.000 km 
τουλάχιστον, όποιο συμβεί πρώτο, καλύπτοντας εργασία και ανταλλακτικά, 
εκτός από τα αναλώσιμα ανταλλακτικά και τις αντίστοιχες εργασίες του. Επίσης 
θα παρέχει εγγύηση έναντι διαβρώσεως του αμαξώματος διάρκειας 5 ετών και 
εγγύηση για το χρώμα διάρκειας 3 ετών. 

4.2.3. Κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε (5) ετών από την αγορά του αυτοκινήτου 
ο Προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει οποιοδήποτε ανταλλακτικό εντός 48 
ωρών από τη ζήτησή του ενώ κατά τα επόμενα πέντε (5) έτη εντός 15ημέρου 
το αργότερο. 

4.2.4. Τουλάχιστον οι δύο πρώτες προγραμματισμένες συντηρήσεις θα γίνουν από 
τον Προμηθευτή με έξοδά του (συμπεριλαμβανομένων των υλικών και 
εργατικών) σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία του.  
Ο Προμηθευτής θα αναφέρει πότε (μετά από πόσα διανυθέντα Km) θα γίνουν 

οι συντηρήσεις αυτές και τι θα περιλαμβάνουν. 

4.2.5. Στην περίπτωση που στο αυτοκίνητο παρουσιαστεί μηχανικό ή άλλο πρόβλημα 
το οποίο δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία 
του Προμηθευτή στην Ελλάδα, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

φέρει εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα επιλύσει το πρόβλημα εντός 15 
ημερών από την έγγραφη ανακοίνωσή του. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το 
παραπάνω κόστος βαρύνει τον Προμηθευτή, μετά δε τη λήξη της, το κόστος θα 
βαρύνει τον Αγοραστή, με την προϋπόθεση ότι το παρουσιαζόμενο πρόβλημα 

δεν θα οφείλεται σε κατασκευαστικό λάθος (DESIGN DEFICIENCY) οπότε θα 
βαρύνει τον Προμηθευτή. 

4.2.6. Ο Προμηθευτής θα διαθέσει όχημα στην Επιχείρηση (εφόσον του ζητηθεί) 
προκειμένου να γίνει έλεγχος και δοκιμή (test drive), παρουσία εκπροσώπου 
του. 

 

4.3. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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Το  αυτοκίνητο πρέπει να συνοδεύεται από : 

 Εφεδρικό κανονικό τροχό πλήρη με επίσωτρο (στερεωμένο επί του 

αυτοκινήτου). 
 Εργαλεία απαραίτητα για την εκτέλεση μικροεπισκευών και αλλαγή των 

τροχών του αυτοκινήτου (να δοθεί περιγραφή). 
 Προβλεπόμενα από τον νόμο τρίγωνο, φαρμακείο, πυροσβεστήρα. 

 

4.4. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 
 

Ο Προμηθευτής θα παραδώσει, χωρίς επιβάρυνση του Αγοραστή: 

4.4.1. Αριθμό εγχειριδίων οδηγιών χρήσεως και συντηρήσεως  απαραίτητα στην 
ελληνική γλώσσα. 

4.4.2. Μετά τη ανάθεση της προμήθειας στον μειοδότη Οίκο ο Προμηθευτής θα 

παραδώσει πλήρη τιμοκατάλογο ανταλλακτικών του προσφερόμενου οχήματος 
σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

4.5. ΔΟΚΙΜΕΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
 

4.5.1. Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί έτοιμο για κυκλοφορία με άδεια και πινακίδες 
κυκλοφορίας από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

4.5.2. Ο Προμηθευτής θα παραδώσει την ισχύουσα για το συγκεκριμένο όχημα 
έγκριση τύπου κατά την παραλαβή του, αλλιώς το όχημα δεν θα παραληφθεί. 

4.5.3. Επίσης κατά την παράδοση του οχήματος ο Προμηθευτής θα παραδώσει 
βεβαίωση του Κατασκευαστή όπου θα φαίνεται ο ακριβής χρόνος κατασκευής 

του οχήματος. 
4.5.4. Κατά την παραλαβή του οχήματος θα γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι: 

 Οπτικός έλεγχος για τη διαπίστωση τυχόν ελαττωμάτων ή φθορών, στο 
εξωτερικό ή εσωτερικό του οχήματος. 

 Επίσης οπτικός έλεγχος εκείνων των τεχνικών χαρακτηριστικών της 
συμβατικής περιγραφής που είναι δυνατόν να ελεγχθούν οπτικά. 

 Οπτικός έλεγχος απόχρωσης χρωματισμού. 
 Δειγματοληπτικός έλεγχος στεγανότητας αμαξώματος με διαβροχή. 
 Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των συμβατικών χαρακτηριστικών 

που εγγυάται στην προσφορά ο Κατασκευαστής. 
 

 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

5.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

5.1.1. Λεπτομερή τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου οχήματος με αναφορά στις 
αντίστοιχες παραγράφους της παρούσης προδιαγραφής, λεπτομερές σχέδιο 
του, με διαστάσεις σε χιλιοστά, φυλλάδιο χαρακτηριστικών στοιχείων και 
επιπλέον πρόσθετες πληροφορίες που κρίνετε απαραίτητες για το 
προσφερόμενο όχημα. 
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5.1.2. Αντίγραφο έγκρισης τύπου του προσφερόμενου οχήματος από το Υπουργείο 
Μεταφορών και Επικοινωνιών για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα. 

5.1.3. Λεπτομερής κατάλογος των εργαλείων και εξαρτημάτων που θα συνοδεύουν το 
όχημα σύμφωνα με την παράγραφο 4.3. 

 
5.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει: 

5.2.1. Την τιμή του οχήματος έτοιμου για εργασία συνοδευόμενου με τα εξαρτήματα 
της παρ. 4.3. 

5.2.2. Το ποσοστό έκπτωσης που θα ισχύει για τον Αγοραστή για την απευθείας 
αγορά ανταλλακτικών από τις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΙΔΟΣ 
Α/Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜ. 

ΔΕΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΕΜ./€ 

αριθμητικώς 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΕΜ./€ 

ολογράφως 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΕ ΕΥΡΩ* 

1  Φορτηγό Αυτοκίνητο 
κλειστού τύπου (Van) 
4Χ2 πετρελαιοκίνητο, 

κυβισμού 2000cc, 
ωφέλιμου φορτίου 1,3 

ton, με τα εξαρτήματα 
που θα το συνοδεύουν 
σύμφωνα με την παρ. 

4.3 της συνημμένης 
τεχνικής προδιαγρα-
φής της ΔΕΗ Α.Ε.  

ΤΕΜ. 1    

Ποσοστό έκπτωσης επί του τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών 
του προσφερόμενου οχήματος για την απευθείας αγορά 

τους από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή: 

   

Τέλη ταξινόμησης:    

Έξοδα πινακίδων και τελών κυκλοφορίας:    

 
Συνολική αξία: (αριθμητικώς ) 
 

  

Συνολική αξία (ολογράφως): 

 
 
*ποσά με ακρίβεια μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία 

 
 

 

 

                                                     Ο συμμετέχων 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών  

 

 
 
  Διακήρυξη:    ΔΥΠ-600906 
    
  Αριθμός Σύμβασης :  
    
  Ημερομηνία:  
    
  Αντικείμενο: Προμήθεια ενός καινούργιου                                                                      

φορτηγού αυτοκινήτου κλειστού 
τύπου (Van), 4Χ2, πετρελαιοκίνητου, 
κυβισμού 2000cc, ωφέλιμου φορτίου 
1,3 ton    

 

 

 
 

 

 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 3 
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 Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΗ 
Πληροφορίες  :E. Mατιάτου     

Τηλέφωνο  : 210 5270805                                              

Fax : 210 5232597  
e-mail          : Ε.matiatou@dei.com.gr  

ΑΦΜ :090000045 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

Διεύθυνση: 
Τηλέφωνο: Fax: 

email:  

ΑΦΜ: ΔΟΥ: 
 

Σχετικά: 

Αριθμός Αίτησης:Ζ110 1100007466 
Κάλυψη: Μερική   Τελική    Ολική √ 

Αίτηση Τιμών: 

Ημερομηνία Προσφορών: 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης: 
Αξία: 

 

 
  

mailto:Ε.matiatou@dei.com.gr
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
(ΣΧΕΔΙΟ) 

 

Στην Αθήνα σήμερα την ………… μεταξύ των συμβαλλομένων: 

 
α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή 

Επιχείρηση), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 
104 32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από …………, και 

 

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων ………… (εφεξής Προμηθευτής), που 
εδρεύει ………… και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από 

…………, 

 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς 
καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα: 

 

1. Αντικείμενο 
 

Με τη Σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Προμηθευτής 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, 
οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της προμήθειας ενός καινούργιου 

φορτηγού αυτοκινήτου κλειστού τύπου (Van), 4Χ2, 

πετρελαιοκίνητου, κυβισμού 2000cc τουλάχιστον. 
 Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα, την 

επισυναπτόμενη τεχνική προδιαγραφή της ΔΕΗ και τα στοιχεία της 

προσφοράς του προμηθευτή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσης. 
 Αναλυτικά το Συμβατικό Τίμημα και η τιμή του προς προμήθεια  

φορτηγού αυτοκινήτου κλειστού τύπου (Van) παρατίθενται παρακάτω: 

 

Είδος 
α/α 

Κωδικός 
Αριθ. ΔΕΗ 

Ποσ/τα Μονάδα Περιγραφή Υλικού 
Τιμή 

Μονάδας 
σε ΕΥΡΩ 

Συνολική 
Τιμή 

σε ΕΥΡΩ 

1  1  Φορτηγό Αυτοκίνητο 
κλειστού τύπου (Van) 4Χ2 
πετρελαιοκίνητο, κυβισμού 
2000cc, ωφέλιμου φορτίου 
1,3 ton, με τα εξαρτήματα  
που θα το συνοδεύουν 
σύμφωνα με τη συνημμένη 
τεχνική προδιαγραφή της 
ΔΕΗ Α.Ε. και την 
προσφορά του οίκου.    

  
 
 
 
 

 

Ποσοστό έκπτωσης επί του τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών 
του προσφερόμενου οχήματος για την απευθείας αγορά τους 
από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή: : 

Τέλος ταξινόμησης: 

Έξοδα πινακίδων & τελών κυκλοφορίας: 

Σύνολο (αριθμητικώς): 

Σύνολο (ολογράφως): 
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2. Τιμές 

 

Το συμβατικό τίμημα είναι σταθερό δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε 

αναπροσαρμογή και περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις για 
παράδοση του αυτοκινήτου ΕΛΕΥΘΕΡΑ με άδεια και πινακίδες 

κυκλοφορίας έτοιμο για χρήση. 

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του 
Προμηθευτή, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική με αυτή την προμήθεια 

και δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ . 

Ειδικότερα μεταξύ των φόρων και τελών τα οποία επιβαρύνεται ο 
Ανάδοχος συμπεριλαμβάνεται και η κράτηση 0,06% σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016, η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της Σύμβασης. 
 

3. Τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης 

 
Το φορτηγό αυτοκίνητο θα παραδοθεί ΕΛΕΥΘΕΡΑ με πινακίδες 

κυκλοφορίας και τα σχετικά παραστατικά έγγραφα ταξινόμησης από 

το αρμόδιο Ελληνικό Υπουργείο για την κυκλοφορία ή την χρήση του 
με πλήρη εξοπλισμό, έτοιμο προς χρήση στην Αποθήκη του 

Προμηθευτή (ευρισκόμενη εντός Λεκανοπεδίου Αττικής), μέσα σε 

τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

Ο Προμηθευτής θα παραδώσει την ισχύουσα για το συγκεκριμένο 
όχημα έγκριση τύπου κατά την παραλαβή του, αλλιώς το όχημα δεν 

θα παραληφθεί. 

Επίσης κατά την παράδοση του οχήματος ο Προμηθευτής θα 
παραδώσει βεβαίωση του Κατασκευαστή όπου θα φαίνεται ο ακριβής 

χρόνος κατασκευής του οχήματος και πλήρη τιμοκατάλογο 

ανταλλακτικών του προσφερόμενου οχήματος σε ηλεκτρονική μορφή. 
 

4.    Έκδοση άδειας κυκλοφορίας 

  

 Ο Προμηθευτής υποχρεούται λαμβάνοντας υπόψη ότι η έδρα της ΔΕΗ 
Α.Ε. είναι η Αθήνα να εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας του φορτηγού 

αυτοκινήτου από το αρμόδιο Ελληνικό Υπουργείο με αριθμούς 

πινακίδων Νομού Αττικής. 
 

5. Ποινικές Ρήτρες 

 

Ο Προμηθευτής δέχεται να πληρώσει στην Επιχείρηση, ως 
συμφωνημένη ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα 

καθυστέρησης της συμβατικής παράδοσης του φορτηγού αυτοκινήτου 

(για κλάσμα της εβδομάδας δεν επιβάλλεται ποινική ρήτρα), ποσό ίσο 
με το μισό τοις εκατό (0,5%) του συμβατικού τιμήματος του 

φορτηγού αυτοκινήτου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα για οποιαδήποτε 

λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της ΔΕΗ. Αυτή η 
ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του 

συνολικού συμβατικού τιμήματος. 
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Η Επιχείρηση παρακρατεί το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις οφειλές 
της προς τον Προμηθευτή. 

 

6. Εγγύηση καταλληλότητας 

 
Ο Προμηθευτής εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη 

Σύμβαση υποχρεώσεών του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, 

σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους 
κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, κατασκευή του φορτηγού 

αυτοκινήτου και λειτουργία του, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για το 

σκοπό για το οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται. 
Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι το φορτηγό αυτοκίνητο θα είναι 

απαλλαγμένο κάθε ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει 

συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που οφείλονται σε έλλειψη 

συντήρησης από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς 
και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη ΔΕΗ, δεν 

γνωστοποιήθηκαν στον Προμηθευτή. 

Επίσης ο Προμηθευτής εγγυάται την εκτέλεση της Σύμβασης, τόσο 
μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται σε 

αυτή. 

 
7.     Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

  

      Ο Προμηθευτής ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην 

Επιχείρηση σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός …… που εξέδωσε 
………… για το ποσό των .......... Ευρώ που αντιστοιχεί στο πέντε τοις 

εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος. 

 
       Γίνεται δεκτή Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ), σύμφωνα 

με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της Επιχείρησης, η οποία να έχει 

εκδοθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του ν. 4364/2016 ή φορείς, της αποδοχής της ΔΕΗ, τις 

οποίες η Επιχείρηση δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που 

λειτουργούν νόμιμα σε χώρα της ΕΕ, του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αυτό το δικαίωμα. 
 

        Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

 

         Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει 
καταπεσούσα την ΕΕΚΕ, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε 

απαίτησής της κατά του Προμηθευτή, που απορρέει από τη Σύμβαση. 
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        Αν δεν υπάρχει λόγος για την κατάπτωσή της, η Επιστολή αυτή 
επιστρέφεται στον εκδότη της, κατόπιν αιτήσεως του Προμηθευτή, 

μετά από την πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους του τελευταίου 

εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών υποχρεώσεών του και 

μετά από την οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών, χωρίς να είναι 
απαραίτητη και η λήξη της εγγύησης για την καλή λειτουργία του 

υλικού. 

 
8.    Εγγύηση Καλής Λειτουργίας  

 

Ο Προμηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του φορτηγού 
αυτοκινήτου διάρκειας τριών (3) ετών από την παραλαβή του ή 

100.000 χλμ τουλάχιστον, όποιο συμβεί πρώτο, καλύπτοντας εργασία 

και ανταλλακτικά, εκτός από τα αναλώσιμα ανταλλακτικά και τις 

αντίστοιχες  εργασίες του. Επίσης θα παρέχει εγγύηση έναντι 
διαβρώσεως του αμαξώματος διάρκειας πέντε (5) ετών και εγγύηση 

για το χρώμα διάρκειας τριών (3) ετών.  

Κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε (5) ετών από την αγορά του 
αυτοκινήτου ο Προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει οποιοδήποτε 

ανταλλακτικό εντός 48 ωρών από τη ζήτησή του ενώ κατά τα επόμενα 

πέντε (5) έτη εντός 15ημέρου το αργότερο. 
Εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του φορτηγού 

αυτοκινήτου, η μη κάλυψη επισκευών οι οποίες προβλέπονται στην 

εγγύηση θα πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτώς και θα εξετάζονται 

από την ΔΕΗ Α.Ε.  Σε περίπτωση που στο αυτοκίνητο παρουσιαστεί 
μηχανικό ή άλλο πρόβλημα το οποίο δεν είναι δυνατόν να 

αποκατασταθεί στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του Προμηθευτή στην 

Ελλάδα,  αυτός θα αναλάβει την υποχρέωση να φέρει εξειδικευμένο 
προσωπικό το οποίο θα επιλύσει το πρόβλημα εντός δεκαπέντε (15) 

ημερών από την έγγραφη ανακοίνωσή του.  Κατά την διάρκεια της 

εγγύησης το παραπάνω κόστος βαρύνει τον Προμηθευτή,  μετά δε τη 
λήξη της το κόστος θα βαρύνει την ΔΕΗ Α.Ε. με την προϋπόθεση ότι 

το παρουσιαζόμενο πρόβλημα δεν θα οφείλεται σε κατασκευαστικό 

λάθος (design deficiency) οπότε και θα βαρύνει τον Προμηθευτή. 

  
 

9. Τρόπος και χρόνος πληρωμής 

 
Η πληρωμή θα γίνει την ενενηκοστή (90η) ημέρα από την ημερομηνία 

έκδοσης του Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου, εφόσον έχει 

παραληφθεί ποσοτικά και ποιοτικά και ο Προμηθευτής προσκομίσει 

πριν από την πληρωμή Ασφαλιστική ενημερότητα (εφόσον απαιτείται 
από την ισχύουσα νομοθεσία). 

 

10. Δοκιμές – Επιθεώρηση οχήματος 
Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να επιθεωρήσει το όχημα, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες όπου θα γίνει επίδειξη λειτουργίας και 

χρήσης του. 
 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τη ΔΕΗ Α.Ε. 

για την επιθεώρηση του προς παράδοση φορτηγού οχήματος πριν 
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προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης των απαιτούμενων αδειών 
κυκλοφορίας του. Πιο συγκεκριμένα, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες 

πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα  θα μπορεί να 

επιθεωρηθεί, ο Προμηθευτής θα ειδοποιήσει, με έντυπη ή ψηφιακή 

επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία (FAX) την Επιχείρηση ότι το όχημα είναι 
έτοιμο για επιθεώρηση. Η επιθεώρηση θα γίνει μέσα σε προθεσμία 

είκοσι (20) το αργότερο ημερών από την ημερομηνία ετοιμότητας που 

ο Προμηθευτής έχει αναγγείλει. 
 

 Η επιθεώρηση θα γίνει από το ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΚΔΕΠ) στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή, σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές και τους όρους της Σύμβασης. 

 

Αν το όχημα  δεν κριθεί ικανοποιητικό, ο Προμηθευτής μπορεί να το 

ξαναπαρουσιάσει για επιθεώρηση μία (1) ακόμη φορά. 
 

Η επιθεώρηση δεν απαλλάσσει τον Προμηθευτή από την ευθύνη του 

για τις συμφωνημένες ιδιότητες του οχήματος. 
 

Κατά την επιθεώρηση του οχήματος θα γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι: 

Οπτικός έλεγχος για τη διαπίστωση τυχόν ελαττωμάτων ή φθορών, 
στο εξωτερικό ή εσωτερικό του οχήματος. 

Επίσης οπτικός έλεγχος εκείνων των τεχνικών χαρακτηριστικών της 

συμβατικής περιγραφής που είναι δυνατόν να ελεγχθούν οπτικά. 

Οπτικός έλεγχος απόχρωσης χρωματισμού. 
Δειγματοληπτικός έλεγχος στεγανότητας αμαξώματος με διαβροχή. 

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των συμβατικών 

χαρακτηριστικών που εγγυάται στην προσφορά ο Κατασκευαστής 
 

Εφόσον το προς παράδοση φορτηγό τύχει της αποδοχής της ΔΕΗ Α.Ε. 

θα υπογραφεί μεταξύ του Αρμοδίου Επιθεωρητή της ΔΕΗ Α.Ε. και 
Προμηθευτή σχετικό Πρωτόκολλο του επιθεωρηθέντος οχήματος 

βάσει του οποίου ο Προμηθευτής θα μπορεί να προχωρήσει στη 

διαδικασία έκδοσης των αντίστοιχων αδειών κυκλοφορίας του. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται μετά την έκδοση των αδειών 
κυκλοφορίας να ειδοποιήσει εγγράφως την Διεύθυνση Υλικού και 

Προμηθειών (Αρμόδιος κα Λαμπροπούλου Μαρία : 2105270848) για 

την παράδοση – παραλαβή του επιθεωρηθέντος οχήματος, το οποίο 
θα πρέπει να είναι στην ίδια κατάσταση όπως διαπιστώθηκε κατά την 

επιθεώρησή του χωρίς οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, άλλως το όχημα 

δεν θα παραλαμβάνεται. 

Η σχετική αναγγελία ετοιμότητας για επιθεώρηση θα απευθύνεται και 
θα κοινοποιείται όπως παρακάτω: 

 

Για την αναγγελία ετοιμότητας για επιθεώρηση  
ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΚΔΕΠ) 

Τομέας Επιθεώρησης 

Λεονταρίου 9 – 15351, Παλλήνη Αττικής 
Τηλ. 210-6601833-4,  FAX: 210-6040986 

 

Για την κοινοποίηση αλληλογραφίας σχετική με την επιθεώρηση  
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΔΥΠ) 
Στουρνάρη 55- ΑΘΗΝΑ 10432 

Τηλ. 210-5270805 FAX: 210-5232597 

 

11.    Εξαρτήματα – Ειδικά Εργαλεία 
  

Το φορτηγό αυτοκίνητο κλειστού τύπου (van) κατά την παράδοσή του    

θα συνοδεύεται από :   
- Εφεδρικό κανονικό τροχό πλήρη με επίσωτρο στερεωμένο επί του 

αυτοκινήτου. 

- Εργαλεία απαραίτητα για την εκτέλεση μικροεπισκευών και 
εργαλεία για την αλλαγή των τροχών: γρύλλος και  

μπουλονόκλειδο. 

- Προβλεπόμενα από τον νόμο τρίγωνο, φαρμακείο, πυροσβεστήρα. 

    Η σχετική δαπάνη για τα ανωτέρω περιλαμβάνεται στο συμβατικό 
τίμημα. 

 

12.    Εγχειρίδια 
 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει, χωρίς επιβάρυνση του 

Αγοραστή, εγχειριδίο οδηγιών χρήσεως και συντηρήσεως απαραίτητα 
στην ελληνική γλώσσα.   

 

Η σχετική δαπάνη για τα ανωτέρω περιλαμβάνεται στο συμβατικό 

τίμημα. 
 

13.    Υποχρέωση συντήρησης 

 
Οι δύο (2) πρώτες προγραμματισμένες συντηρήσεις, σύμφωνα με το 

βιβλίο κατασκευαστή, θα γίνουν από τον Προμηθευτή με έξοδά του 

(συμπεριλαμβανομένων των υλικών και εργατικών) σε 
εξουσιοδοτημένα συνεργεία του εντός του νομού Αττικής. 

Ο Προμηθευτής θα αναφέρει πότε (μετά από πόσα διανυθέντα Km) θα 

γίνουν οι συντηρήσεις αυτές και τι θα περιλαμβάνουν. 

 
14. Ευρεσιτεχνίες 

 

Ο Προμηθευτής εγγυάται την πλήρη και νόμιμη κυριότητά του στο 
όχημα και το δικαίωμά του να προβαίνει στην πώληση αυτού του 

οχήματος. 

 

Ο Προμηθευτής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τη ΔΕΗ από 
οποιανδήποτε απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις 

ευρεσιτεχνίες, θα μπορούσε να δημιουργήσει η χρήση ή η διάθεση 

του οχήματος που θα της παραδώσει. 
 

Αν αυτό δεν γίνει σε εύλογο χρόνο, ο Προμηθευτής θα αποσύρει το 

όχημα, θα επιστρέψει το τίμημα αγοράς και θα αποζημιώσει την 
Επιχείρηση για τις θετικές ζημιές που υπέστη από το λόγο αυτό. 
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15. Υποκατάσταση - Εκχώρηση 

 

Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην 

εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη 
Σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα 

οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει για 

αυτό ειδική γραπτή συναίνεση της Επιχείρησης. 
 

16. Ανωτέρα Βία 

 
Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που 

ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Προμηθευτή και που θα ήταν 

αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας 

βίας υποπρομηθευτών του Προμηθευτή δεν θεωρούνται περιστατικά 
ανωτέρας βίας για τον Προμηθευτή. 

Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στην 

Επιχείρηση αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από 
την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν 

να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δεν θα έχει δικαίωμα να την 

επικαλεσθεί. 
 

17. Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία  

 

Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της 
Συμβάσεως, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Επιχείρησης, 

ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της παραδόσεως του φορτηγού 

αυτοκινήτου κλειστού τύπου (van), για την οποία ισχύει η παραπάνω 
παράγραφος 5, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και 

ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Επιχείρηση για 

κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την παράβαση με την 
προϋπόθεση όμως ότι η Επιχείρηση θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες 

θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το 

πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αξίας της Συμβάσεως. Η 

αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας 
για καθυστερημένη παράδοση του υλικού. 

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Επιχείρηση έχει ακόμη και το δικαίωμα να 
αξιώσει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή 

ή με έγγραφη ανακοίνωσή της σε αυτόν να καταγγείλει τη Σύμβαση 

χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Προμηθευτή και χωρίς να 

τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία. 
 

 Η καταγγελία αυτής της Σύμβασης από την Επιχείρηση επιφέρει και 

την κατάπτωση της τυχόν Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, αλλά ο 
Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημιά 

της Επιχείρησης ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της 

εγγυήσεως. 
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18. Επίλυση διαφορών 

 

Σε περίπτωση διαφωνίας των αντισυμβαλλομένων θα καταβάλλεται 
προσπάθεια επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους τους. 

Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν 

τελεσφορήσει, η επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα 
δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. 

 

19. Ισχύς Σύμβασης 
 

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται 

στην πρώτη (1) σελίδα αυτής, η οποία θεωρείται ως ημερομηνία 

υπογραφής της, και εφόσον παραληφθεί από την ΔΕΗ με 
τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά αντίγραφο αυτής υπογεγραμμένο από 

το νόμιμο εκπρόσωπο του Προμηθευτή.  

 
 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
  

  

 

 
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 



 
 Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών  

 

 
 

Διακήρυξη:     ΔΥΠ 600906 

Ημερομηνία:  
  

Αντικείμενο: Προμήθεια ενός καινούργιου                                                                      
φορτηγού αυτοκινήτου 
κλειστού τύπου (Van), 4Χ2, 

πετρελαιοκίνητου, κυβισμού 
2000cc, ωφέλιμου φορτίου 

1,3 ton       
 

 

 
 
 

 
 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

 
ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 
 

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ……2…… δηλώνω ότι:  

 
1. Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 

με αριθ. μερίδας ……… και τηρεί όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 3419/2005. 

 

2. ……3…… του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι: 
…………… 

…………… 
…………… 

 
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι …… 
 

4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως: 
 

4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ………………………,  
 
4.2 όρισε τον/τους ………………………… να υπογράψουν την προσφορά  

 
4.3 όρισε τον/τους …………………………. να παρίστανται ως εκπρόσωποί του 

κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στη Διακήρυξη. 

 

5. Έλαβε πλήρη γνώση της Διακήρυξης με στοιχεία …………………………… καθώς 
και του συνημμένου σε αυτή σχεδίου σύμβασης τους όρους της οποίας 

αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα. 
 
6. Η Προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) μήνες. 

 
7. Ο Διαγωνιζόμενος μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του 

συμμορφώνεται πλήρως με το σύνολο των διατάξεων που αναφέρονται 
αναλυτικά στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και συνοπτικά έχουν ως εξής: 

 

7.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 
 

7.2 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για παράβαση του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 

 

7.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με 
αντικείμενο σχετικό με το προκηρυσσόμενο, που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  
 

7.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν 
τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής εκκαθάρισης. 



 

 
7.5 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-
δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της 
διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
7.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
 

7.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει 

παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη 
διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. 

 
8. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 262 του ν. 4412/2016. 

 
9. Ο Διαγωνιζόμενος δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία 

της ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας από τη γνωστοποίηση 
του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω 
δηλωθέντων.   

 
10. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της 

προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων 
αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που 
θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την 

υπόψη μεταβολή.  
 

Ημερομηνία:…………… 
 

Ο Δηλών 

 
 

 
     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1. Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει, με κατάλληλη 
διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 5, και, εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως 
στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον το επιθυμεί 

2. Αναγράφεται από το Διαγωνιζόμενο η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
3. Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

……» ή «διαχειριστές ……» 



 

 
Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων 
(καλύπτει την παράγραφο 5 του τεύχους Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε 

διαγωνιστική διαδικασία) 
 
 

Τα υπογράφοντα μέλη ……1…… για ……2…… 
 

1. ......................................................................................................... 
 

2. ............................................................................................................ 
 
3. ........................................................................................................... 

 
δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω 

διαγωνιστική διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε εμάς, θα 
είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε 
ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την 

Προσφορά μας και από τη σύμβαση.  
 

Ημερομηνία:…………… 
 

Οι Δηλούντες 

 
 

 
     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                           
  
  
  
1 Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της ένωσης» ή «της 

κοινοπραξίας» 
2 Αναγράφεται το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας  
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