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Περιγραφή Είδους

Τα υπό προμήθεια ελαστικά
καλύπτουν τις παρούσες
προδιαγραφές
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Τα ελαστικά είναι από
αναγνωρισμένους κατασκευαστές ή
αντιπροσώπους που
δραστηριοποιούνται στην εμπορία
ελαστικών. Οι προδιαγραφές
κατασκευής των ελαστικών θα είναι
σύμφωνες με τους κανονισμούς του
διεθνούς οργανισμού ETRTO, τις
διατάξεις των οδηγιών
2005/11/ΕΚ/16-02-2005 και
92/23/31- 3-92 του Συμβουλίου της
Ε.Ε. (ΦΕΚ 589 τεύχος 2ο της 3009-92) και τις τροποποιήσεις και
συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα
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Στα πλευρικά τοιχώματα του
ελαστικού θα υπάρχουν απαραίτητα
σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή, οι
επισημάνσεις που περιγράφονται
στην προδιαγραφή ETRTO και το
ΦΕΚ 589 τεύχος 2° της 30-9-92. Οι
επισημάνσεις θα έχουν αποτυπωθεί
κατά την παραγωγή τους και όχι εκ
των υστέρων στο ήδη τελικό προϊόν.
Τα ελαστικά θα φέρουν στην πλευρά
τους ένα σήμα "Ε" ή "e" μέσα σε ένα
κύκλο (ή μέσα σε ένα
παραλληλόγραμμο) μαζί με έναν
μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό που
δείχνει την χώρα η οποία έλεγξε
και πιστοποίησε το ελαστικό είτε
κατα "E" ECE Regulation 30 (ή κατα
"e" σύμφωνα με το παλαιότερο
Directive 92/23/EEC).

ΠΛΗΡΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Κατοχή εκ μέρους της
κατασκευάστριας εταιρείας
πιστοποιητικού διαχείρισης
ποιότητας κατά ISO 9001 ή
ISO16949, αντίστοιχα που αφορά την
κατασκευή ελαστικών
Επιπρόσθετα για την απόδειξη
της αξιοπιστίας των ελαστικών των
εκσκαπτικών μηχανημάτων και των
μεγάλου μεγέθους φορτηγών
οχημάτων και των φορτηγών
αποφρακτικών οχημάτων, η
προσφερόμενη μάρκα ελαστικών θα
αποτελεί,
με ποινή αποκλεισμού,
επιλογή κατασκευαστή πλαισίων
φορτηγών ή αυτοκινήτων ή
μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών
κ.α), ως ελαστικά πρώτης
τοποθέτησης σε καινούρια οχήματα.
Το παρόν θα πιστοποιείται από
έγγραφο του κατασκευαστή ή της
εταιρίας ελαστικών (Οι εταιρίες
κατασκευαστών ή ελαστικών θα
πρέπει να έχουν αντιπροσώπευση
στην Ελλάδα)
Τα ελαστικά θα είναι καινούργια
και δεν θα έχουν υποστεί
επεξεργασία αναγόμωσης Τα
ελαστικά θα έχουν ημερομηνία
παραγωγής που δεν θα απέχει
χρονικά περισσότερο από 6 μήνες
από την ημερομηνία παραλαβής
από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής της ΔΕΥΑΛ. Η
ημερομηνία παραγωγής (η οποία
πρέπει να επισημαίνεται με τους
χαρακτήρες DOT και τρία ή τέσσερα
ψηφία στα πλευρικά τοιχώματα) θα
πρέπει να αναγράφεται ανάγλυφα ή
έγλυφα στο προφίλ των ελαστικών
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Τα ελαστικά θα καλύπτουν τις
απαιτήσεις ζυγοστάθμισης που
προβλέπονται από την ETRTO, ενώ
όταν εξετάζονται σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στα ΑSΤΜ D-518 και
ΑSΤΜ D-1149 ως προς την αντοχή
τους στο όζον στατικά και δυναμικά,
πρέπει να μην εμφανίζουν φθορές
στην επιφάνεια τους.
Εάν τα ελαστικά κατά την
παραλαβή φέρουν κακώσεις,
αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα ή
σχίσματα στην επιφάνειά τους δε θα
παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία,
με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς
καμία οικονομική επιβάρυνση της
ΔΕΥΑΛ, έως την αντικατάσταση
αυτών με τα πρέποντα.
Οι παραλαβές θα γίνουν
τμηματικά βάσει των πραγματικών
αναγκών, και εντός ενός χρόνου (1
έτος) από την υπογραφή της
σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης δεν
θα ξεπερνά τις 15 μέρες μετά την
παραγγελία της Υπηρεσίας. Σε κάθε
περίπτωση ο μειοδότης υποχρεούται
να ανταποκριθεί στην απαίτηση της
ΔΕΥΑΛ
Ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος να παραδώσει και να
τοποθετήσει τα ελαστικά στα
αντίστοιχα οχήματα της ΔΕΥΑΛ που
θα του υποδειχτούν από την
αρμόδια επιτροπή παραλαβής της
ΔΕΥΑΛ. Η αρμόδια επιτροπή
παραλαβής της ΔΕΥΑΛ μετά τους
σχετικούς ελέγχους για την
τήρηση των παραπάνω όρων και τον
μακροσκοπικό έλεγχο των ελαστικών
που θα κάνει, θα εγκρίνει την
τοποθέτηση και την ανάλογη
ζυγοστάθμιση τους από τον ίδιο τον
προμηθευτή ή από συνεργάτη του
χωρίς οικονομική επιβάρυνση της
ΔΕΥΑΛ.
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Σε κάθε περίπτωση το συνεργείο
εγκατάστασης των ελαστικών θα
πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων
του Δήμου Λαρισαίων .
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Στην τιμή της προμήθειας των
ελαστικών θα συμπεριλαμβάνεται η
εργασία αποκαθήλωσης
(Ξεζαντάρισμα), η εργασία
τοποθέτησης των καινούργιων
ελαστικών (Ζαντάρισμα), η
ζυγοστάθμιση αυτών καθώς και η
τοποθέτηση βαλβίδων και
προεκτάσεων όπου αυτά
απαιτούνται.
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Η προσφορά του αναδόχου τον
δεσμεύει για όλη τη διάρκεια της
σύμβασης αποκλειόμενης κάθε
αύξησης στη συμβατική αξία των
ελαστικών

Τόπος / Ημερομηνία
………….………………………………….
Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα - Υπογραφή)

