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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 
ΕΛΟΤ Α.Ε. 

Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000 – 2006) 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
ΜΕΤΡΟ 1.2: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

∆ράση 1.2.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» 
 
 

Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια  
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ  

 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ VAN 
για τις ανάγκες των Εργαστηρίων του ΕΛΟΤ Α.Ε. 
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Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης  A.E.– ΕΛΟΤ A.E. 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
«Προµήθεια ενός περονοφόρου µηχανήµατος και ενός 
Επιβατηγού Οχήµατος τύπου VAN για τις ανάγκες των 
Εργαστηρίων ∆οκιµών του ΕΛΟΤ Α.Ε.» 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.– ΕΛΟΤ ΑΕ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  

Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.– ΕΛΟΤ ΑΕ 

Όχηµα τύπου Van στα Εργαστήρια ∆οκιµών 

Κολωνού 12-14-Αθήνα 

Περονοφόρο όχηµα στο Εργαστηρίου Πολυµερών και Ελαστικών, στη 
ΒΙΠΕ Σίνδου 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Προµήθεια 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ Πρόχειρος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των  
27.000 € µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  
Η προµήθεια συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 65% και από εθνικούς 
πόρους κατά 35 %  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 3 µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

22/11/2006 ηµέρα   και ώρα    11.00 π.µ.   

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
/ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης – ΕΛΟΤ ΑΕ  
Αχαρνών 313,  111 45 ΑΘΗΝΑ 
1ος όροφος-Πρωτόκολλο 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Γ.Φέρλα 
Τηλ.:2102120312  
Fax:  2102120325 
Email: gpf@elot.gr 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΝΟΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΤΥΠΟΥ VAN ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΟΤ Α.Ε. 
 
 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΟΤ Α.Ε. 

Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.» και το 
διακριτικό τίτλο «ΕΛΟΤ Α.Ε» ή «ΕΛΟΤ» συστήθηκε µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 155/97 (ΦΕΚ 
131/Α/25.6.1997) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. 
Η εκπόνηση και η διάδοση των προτύπων, η απονοµή ελληνικών σηµάτων συµµόρφωσης, η 
πιστοποίηση συστηµάτων ποιότητας, η χορήγηση πιστοποιητικών συµµόρφωσης, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης καθώς και η διενέργεια εργαστηριακών δοκιµών αποτελούν µερικές από τις κύριες 
δραστηριότητες της εταιρείας 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.) προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό 
διαγωνισµό για την αγορά ενός επιβατηγού οχήµατος τύπου VAN για τις ανάγκες του Εργαστηρίου 
Παιδικών Παιχνιδιών και Παιχνιδοτόπων, Κολωνού 12-14, Αθήνα και ενός περονοφόρου 
µηχανήµατος για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Πολυµερών και Ελαστικών, στη ΒΙΠΕ Σίνδου, 
όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνηµµένη τεχνική περιγραφή. Το αυτοκίνητο θα 
χρησιµοποιηθεί για τη µεταφορά του εργαστηριακού εξοπλισµού µε σκοπό τον έλεγχο της 
ασφάλειας των παιχνιδοτόπων, ενώ το περονοφόρο µηχάνηµα για τη µεταφορά των δειγµάτων 
εντός του εργαστηρίου. Αµφότερα θα είναι καινούρια, αµεταχείριστα και χωρίς ατέλειες ή 
ελαττώµατα. 
Η συγκεκριµένη προµήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο των ενταγµένων έργων του ΕΛΟΤ που 
αφορούν την ενίσχυση της υφιστάµενης υποδοµής των εργαστηρίων στη δράση 1.2.2 
«Πιστοποίηση» του Μέτρου 1.2 «Εθνικό Σύστηµα Ποιότητας», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» µε τελικό δικαιούχο τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης ΑΕ 
(«ΕΛΟΤ ΑΕ») . 
Τα έργα συγχρηµατοδοτούνται κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και κατά 35% από Εθνική Συµµετοχή. 
 
Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η συµβολή στην άµβλυνση των ανισοτήτων, όσον αφορά την ανάπτυξη 
και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των διαφόρων περιφερειών, στη µείωση της καθυστέρησης των 
λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών, στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων 
στην Κοινότητα, στην ανάπτυξη και τη διαρθρωτική προσαρµογή των αναπτυξιακά 
καθυστερηµένων περιφερειών καθώς και στην κοινωνική και οικονοµική ανασυγκρότηση των 
περιφερειών. 
 
Στα πλαίσια αυτά καλείστε, εφόσον επιθυµείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε 
σφραγισµένο φάκελο το αργότερο µέχρι την 22/11/2006 ώρα 11.00 π.µ., στα κεντρικά γραφεία του 
ΕΛΟΤ Α.Ε. Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια Τ.Κ. 111 45-Αθήνα. 
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Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 
αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.  
 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
3.1 Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/11/2006, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
11.00 π.µ. 

3.2 Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
 
α. η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΟΤ Α.Ε» 
β. ο αριθµός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη  7325/06) 
γ. τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν : 

α. τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, 
β. Φορολογική ενηµερότητα του προσφέροντος, 
γ. Ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της 
προκήρυξης, 
δ. σφραγισµένο υποφάκελο στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που 
αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο µαζί µε την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” 
ενώ εσωτερικά περιέχονται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.  
 

3.3 Η προσφορά θα δίνεται µε τον τρόπο που περιγράφεται στη συνηµµένη τεχνική περιγραφή ανά 
προσφερόµενο είδος, θα αφορά δε την υλοποίηση της ανάθεσης µε πλήρη αποδοχή των όρων της 
παρούσας. ∆ιευκρινίζεται ότι η προσφερόµενη τιµή θα δίνεται χωρίς ΦΠΑ. Ο  αναλογούν ΦΠΑ Θα 
αναγράφεται ξεχωριστά. Όλα τα ποσά θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς. 
3.4 Η πληρωµή γίνεται µε τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω και πάντως µέσα σε εξήντα 
ηµέρες (60) από την προσκόµιση του σχετικού τιµολογίου και την πιστοποίηση της καλής 
εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τα µέλη της Επιτροπής Παραλαβής. 
3.5 Η εµπρόθεσµη παραλαβή του αυτοκινήτου και του περονοφόρου, και η πιστοποίηση της καλής 
λειτουργίας τους θα γίνει µε ευθύνη αρµόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΕΛΟΤ Α.Ε. 
3.6 Ο προσφέρων στην τιµή της προσφοράς θα πρέπει να αναλάβει την εκπαίδευση στο χειρισµό 
του περονοφόρου µηχανήµατος. 
3.7 Πέραν αυτών ο ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωµα για την εφαρµογή των προβλεπόµενων στον 
Κανονισµό Προµηθειών του ΕΛΟΤ γενικών κυρώσεων, περιλαµβανοµένης και της ποινής της 
έκπτωσης του αναδόχου.  
 
4. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
 
Η τιµή προσφοράς δεν θα υπερβαίνει για µεν το αυτοκίνητο τα 18.000 €, για δε το περονοφόρο 
όχηµα τα 9.000 €,µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαµηλότερη τιµή. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  
 
90 ηµερολογιακές ηµέρες από την ανάθεση της σύµβασης. 
 
7. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ :  
Το αυτοκίνητο στην Αθήνα, Εργαστήρια ΕΛΟΤ Α.Ε., Κολωνού 12-14, Αθήνα.. 
Το περονοφόρο στη Θεσσαλονίκη, Εργαστήριο πολυµερών και Ελαστικών, ΒΙΠΕ Σίνδος. 
 
8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Η προσφορά πρέπει να συνταχθεί στο σύνολο της στην ελληνική γλώσσα. Αλλοδαποί οίκοι 
µπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους στην αγγλική, µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική 
Ο ανάδοχος µαζί µε την προσφορά του θα υποβάλει πλήρη και αναλυτική περιγραφή του 
προσφεροµένου οχήµατος. 
 
9. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Η πληρωµή θα γίνει σε εξήντα(60) ηµέρες από την οριστική παραλαβή, η οποία θα πιστοποιηθεί 
από τη Επιτροπή Παραλαβής του ΕΛΟΤ. Κατά την πληρωµή µαζί µε το τιµολόγιο θα υποβληθούν 
στον ΕΛΟΤ όλα τα προβλεπόµενα από τον Νόµο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική 
ενηµερότητα).  
 
10. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης και τα οχήµατα δεν έχουν παραδοθεί καλώς 
σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική 
ρήτρα για κάθε µέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του συµβατικού τιµήµατος του οχήµατος. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της ποινικής ρήτρας, ο ΕΛΟΤ δύναται, κατά την κρίση του, να 
παρακρατήσει από το οφειλόµενο στον προµηθευτή τίµηµα το αντίστοιχο ποσό της ποινικής 
ρήτρας . 

 

Νικόλαος Συµφέρης 
 
 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

 

 

 

 



 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΟΤ – «Προµήθεια περονοφόρου οχήµατος και επιβατηγού οχήµατος τύπου VAN»  
 

                                                                                     6 / 7 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ VAN 

1.1 Το κάθισµα του οδηγού θα ρυθµίζεται και θα διαθέτει πλάτη µε ρυθµιζόµενη κλίση. 
1.2 Το όχηµα θα διαθέτει δύο εµπρόσθιες θύρες, µία πλαϊνή συρόµενη δεξιά και µία οπίσθια δύο 

φύλλων. 
1.3 Κινητήρας βενζινοκίνητος κυβισµού 1.400 ή 1.600 cc. 
1.4 Κιβώτιο ταχυτήτων κατάλληλο για κίνηση στις κυκλοφοριακές συνθήκες αστικού 

περιβάλλοντος.(Λεκανοπεδίου). (Στην τεχνική προσφορά θα αιτιολογείται η επιλογή του 
προσφερόµενου κιβωτίου). 

1.5 Το σύστηµα πεδήσεως θα είναι διπλού κυκλώµατος (θα περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική 
προσφορά). 

1.6 Ο κινητήρας θα ικανοποιεί το πρότυπο EURO IV. (Στην προσφορά να παρατίθεται πίνακας 
συγκρίσεως των µέγιστων επιτρεπόµενων τιµών του προτύπου µε τις τιµές του 
προσφερόµενου κινητήρα). 

1.7 Το τιµόνι θα είναι υδραυλικό ή ηλεκτρικό. 
1.8 Το όχηµα θα διαθέτει εµπρόσθιους ή και πλευρικούς αερόσακους για τον οδηγό και το 

συνοδηγό. 
1.9 Ο ανεµοθώρακας θα είναι ασφαλείας τύπου TRIPLEX. 
1.10 Το όχηµα θα διαθέτει ABS, κλιµατισµό, immobilizer και ηχοσύστηµα (ραδιο-CD player. 
1.11 Όλες οι θέσεις επιβατών και οδηγού θα φέρουν ζώνες ασφαλείας τριών σηµείων. 
1.12 Το όχηµα θα συνοδεύεται από τα εξής τουλάχιστον παρελκόµενα: 

α) Εφεδρικό τροχό 
β) Αναγκαία εργαλεία (γρύλο, κλειδιά) 
γ) Φαρµακείο 
δ) Πυροσβεστήρα 
ε) Τρίγωνο ανακλαστικό. 
στ) Προειδοποιητικό φακό µπαταρίας, ο οποίος θα µπορεί να λειτουργεί και ως φακός 
φωτισµού. 

1.13 Ελάχιστος χώρος φόρτωσης 2,7 m3. 
1.14 Να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης επιµήκους εξαρτήµατος έως 2.400 mm, όταν οδηγείται 

από τον οδηγό, χωρίς επιβάτες πχ µε κατάλληλη διάταξη ανοίγµατος του οπίσθιου µέρους της 
οροφής του οχήµατος. 

1.15 Να έχει προσθαφαιρούµενες πλαστικές συρταριέρες (συγκρότηµα) για εργαλεία (ενδεικτική 
εξωτερική διάσταση 0,7 x 1,0 m). 

1.16 Εγγυήσεις: 
α) Ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας (δωρεάν service) για το σύνολο του οχήµατος τρία 
(3) έτη. 
β) Ελάχιστη εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας αµαξώµατος οκτώ (8) έτη. 
γ) Ελάχιστη εγγύηση υποστήριξης του οχήµατος σε ανταλλακτικά δέκα (10) έτη. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 
Το περονοφόρο µηχάνηµα έχει σκοπό τη διευκόλυνση της ασφαλούς µεταφοράς των δοκιµίων, 
καθώς επίσης και την ασφάλεια των εργαζοµένων στο Ε.Π.Ε. Για το σκοπό αυτό πρέπει να έχει τα 
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1. Ηλεκτροκίνητο πεζού χειριστού  
2. Ιπποδύναµη µικρότερη από 15 ίππους  
3. Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 1000 kg  
4. Ελάχιστο ύψος ανύψωσης 2 m  
5. Μέγιστο πλάτος µηχανήµατος 1,10 m  
Να υπάρχουν τα εξής όργανα επάνω στο περονοφόρο: 

♦ Χειριστήριο περονοφόρο 
♦ ∆είκτης εκφόρτισης µπαταρίας 
♦ Μπαταρία 24 V / 30 AH 
♦ Μοτέρ ανύψωσης ελάχιστο 2 έως 3 KW 
♦ Μοτέρ κίνησης 1 µέχρι 2 KW 

 


