
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 
 
 1) Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης προσκαλεί κάθε 

ενδιαφερόμενο να υποβάλλει σφραγισμένη προσφορά για την υπογραφή 

σύμβασης σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης του παραρτήματος Β που αφορά 

στην προμήθεια εξήντα (60) απολύτως καινούριων ελαστικών διαστάσεων 

205/70/ R 15, με δείκτη φορτίου 96 και σύμβολο ταχύτητας Τ, για την κάλυψη 

αναγκών των οχημάτων ιδιοκτησίας της (Suzuki Jimny) που να πληρούν όλες 

τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. H προμήθεια θα γίνει με βάση τις 

τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α. 

 2) Η προμήθεια των ελαστικών θα γίνει τμηματικά και θα έχει 

ολοκληρωθεί έως και τις 30-6-2023. Η αποστολή των ελαστικών θα γίνει με 

δαπάνες του προμηθευτή στις κατωτέρω πόλεις : 

1. Θεσσαλονίκη 
2. Κοζάνη 
3. Κατερίνη 
4. Σέρρες 
5. Καβάλα 
6. Κομοτηνή  

 
          3) Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια των 60 
ελαστικών ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εννιακοσίων (6.900,00) Ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ. 
 Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με μειοδοτικό διαγωνισμό και θα επιλεγεί 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά μάρκα 
ελαστικών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πίνακα του παραρτήματος Α. 
 
 4) Γνωρίζεται στους ενδιαφερόμενους ότι:  

Α) Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της ΚΟΜΑΘ από 10:00 
μέχρι 14:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης: 
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στις 22-
11-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΚΟΜΑΘ, Εθνικής 
Αντιστάσεως 173-175, 1ος όροφος, Φοίνικας - Καλαμαριά, Τ.Κ. 551 34, τηλ. 
2310 477.128 & 129, Fax: 2310 475.301. 
 

      Β) Στη διαδικασία θα γίνουν δεκτοί όσοι προσκομίσουν σε κλειστό 
φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
◼ Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσας 

διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα. 
◼ Σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κλειστό φάκελο, ο οποίος θα περιέχει την 

οικονομική προσφορά.  
◼ Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του προσφέροντος 
◼ Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του προσφέροντος 
◼ Απόσπασμα ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου (για ατομική 

επιχείρηση) ή των νομίμων εκπροσώπων (αν πρόκειται για νομικό 



πρόσωπο), το οποίο  να έχει εκδοθεί ως τρεις μήνες πριν από την υποβολή 
του  
ή  υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του νόμου 4412/2016, το οποίο εφαρμόζεται 
αναλογικά  

◼ Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, το οποίο να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του. 

 
 
 5) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά τους 
συμπληρώνοντας το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Γ.  
 Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών και 
να μην υπερβαίνουν τον τεθέντα προϋπολογισμό, διαφορετικά δεν θα γίνονται 
αποδεκτές.  
   

  6) Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό 
Συμβούλιο σε ημερομηνία που αυτό θα καθορίσει και θα κοινοποιηθεί αμέσως 
στον επιλεγέντα.  
 

  7) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τον έλεγχο των προσφορών αποκλείει 
από τη διαδικασία όσους δεν υπέβαλαν πλήρη τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στην παράγραφο Β. 
 
            8) Η διάρκεια ισχύος των προσφορών θα είναι έως και τις 30-6-2023. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και 

δεν αναπροσαρμόζονται. 

 
9) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με τραπεζική κατάθεση εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοση των ελαστικών.  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

«Α» Τεχνικές Προδιαγραφές-Προϋπολογισμός 
«Β» Σχέδιο Σύμβασης 
«Γ» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 
 

 
 

Θεσσαλονίκη  10-11-2022 
    

     Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 
 
 
Θεόφιλος Μυλόπουλος                                                      Αστέριος Τζίμας 

 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά Ελαστικών 

Διάσταση 
ελαστικού 

Απαιτούμενη 
θέση ελαστικού 

Ποσότητα 
(τεμάχια) 

Δείκτης 
φορτίου  

Σύμβολο 
ταχύτητας 

205/70/R 15 Τοποθέτηση 
ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ 

60 96 Τ 

 
 

 
Τα προς προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργια 

(έτος κατασκευής έως και ένα χρόνο πριν την ημερομηνία παράδοσης)  και 
αμεταχείριστα, αρίστης ποιότητας, μη αναγομωμένα, να στερούνται 
εργοστασιακών ελαττωμάτων και να είναι κατάλληλα για τις ελληνικές 
κλιματολογικές συνθήκες (όλων των εποχών).  

Ο οίκος κατασκευής του θα πρέπει να διαθέτει εν ισχύ πιστοποιητικό 
ποιότητας σειράς ISO 9001 (Διασφάλιση ποιότητας). Τα πιστοποιητικό αυτό 
υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτει εν ισχύ και ο υποψήφιος προμηθευτής. 

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν το εργοστάσιο 
κατασκευής των υπό προμήθεια ελαστικών, την χώρα προέλευσης και 
κατασκευής των υπό προμήθεια ελαστικών, για το σύνολο των ελαστικών. 

Ο χρόνος εγγύησης των ελαστικών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες 
τουλάχιστον, από την ημέρα αποστολής τους από τον ανάδοχο προς τον τόπο 
που θα υποδείξει η ΚΟΜΑΘ. 

Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση με την ΚΟΜΑΘ 
στην οποία θα δεσμευτεί στην τμηματική παράδοση των ελαστικών η οποία θα 
ολοκληρωθεί έως τις 30/06/2023. Ο προμηθευτής, επίσης, θα δεσμευτεί για την 
αποστολή των ελαστικών στις πόλεις που θα του υποδείξει η ΚΟΜΑΘ, οι 
οποίες θα είναι: 

 
1. Θεσσαλονίκη 
2. Κοζάνη 
3. Κατερίνη 
4. Σέρρες 
5. Καβάλα 
6. Κομοτηνή  

 
 Ο προμηθευτής θα επιλεγεί με βάση την οικονομική προσφορά του, η οποία 
θα παρουσιαστεί με τη συμπλήρωση του Πίνακα 2: 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 2. Προϋπολογισμός ανά μάρκα ελαστικών 
 
 
 

Μάρκα Τύπος 
Χώρα 

κατασκευ
ής 

Τιμή 
μονάδα
ς σε € 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Τιμή 
μονάδα
ς σε € 

(με 
ΦΠΑ) 

Σύνολο 
60 τμχ 
σε € 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Σύνολο 
60 τμχ 

σε € (με 
ΦΠΑ) 

Toyo 
 

Open Country A/T  100 124 6.000 7.440 

Yokohama 
 

Geolander A/T  105 130,2 6.300 7.812 

Hankook 
 

AT-m RF 10  95 117,8 5.700 7.068 

Continental ContiCrossContact 
ATR 

 105 130,2 6.300 7812 

Bridgestone 
 

DUELER AT001  115 142,6 6.900 8.556 

General 
 

Grabber AT3  95 117,8 5.700 7.068 

 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ανά μάρκα ελαστικών. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση των ειδών 
στον τόπο και με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
 
 
           ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
 
 
 Σήμερα ημέρα ……………… μηνός …………….του έτους 2022 και 
ώρα …………… στα γραφεία της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας-
Θράκης (ΚΟΜΑΘ) στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι:  
 
1) Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, με ΑΦΜ 090041666 
διά του νομίμου εκπροσώπου της, προέδρου του Δ.Σ. Θεόφιλου Μυλόπουλου 
2) Η εταιρεία με την επωνυμία ……………. με ΑΦΜ ……………… διά του 
νομίμου εκπροσώπου της …………………………………………..συμφώνησαν 
και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα παρακάτω: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Γενικά-Αντικείμενο Σύμβασης-Κόστος Σύμβασης 

 
1.Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 763/20-10-
2022 απόφασης του Δ.Σ. της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης 
(στο εξής ΚΟΜΑΘ) ανάμεσα στην ΚΟΜΑΘ και την εταιρία με την επωνυμία 
…………………………………………. και αντικείμενό της αποτελεί η προμήθεια 
εξήντα  (60) απολύτως καινούριων ελαστικών διαστάσεων 205/70/ R 15, με 
δείκτη φορτίου 96 και σύμβολο ταχύτητας Τ από τον προμηθευτή, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας. Βρίσκονται δε σε απόλυτη συμφωνία με την 
οικονομική προσφορά του προμηθευτή. 
2. Το συνολικό κόστος της προμήθειας ορίζεται στο ποσό των 
……………………………………………. € χωρίς ΦΠΑ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Διάρκεια σύμβασης 

 
1. Η παράδοση των ελαστικών θα γίνει τμηματικά και θα ολοκληρωθεί έως τις 
30/06/2023. Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την αποστολή των ελαστικών στις 
κατωτέρω πόλεις: Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Κατερίνη, Σέρρες, Καβάλα, 
Κομοτηνή. 
2.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δύναται με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΜΑΘ 
να παραταθεί. Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από 
τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος 
παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή εάν λήξει, ο 
παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα ελαστικά, ο 
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 
ενημερώσει την ΚΟΜΑΘ για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα 
προϊόντα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
3. Με αιτιολογημένη απόφαση της ΚΟΜΑΘ, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης 
των προϊόντων μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν 



συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι  που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 
συμβατικών ειδών. Σε αυτή την περίπτωση δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

Παραλαβή υλικών 
 

1.Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής της 
ΚΟΜΑΘ. 
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος παρουσία του προμηθευτή. 
3. Από την επιτροπή παραλαβής συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο 
(παραλαβής ή απόρριψης). 
4. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, 
αναγράφονται στο σχετικό πρωτόκολλο οι διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις από τα 
συμφωνηθέντα, οι λόγοι της απόρριψης και η σχετική γνωμάτευση. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 
 
1.Σε περίπτωση που τα προϊόντα παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη 
του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας των 
εκπρόθεσμα παραδοθέντων προϊόντων. 
 
                                           

ΑΡΘΡΟ 5 
Απόρριψη συμβατικών υλικών- αντικατάσταση 

 
1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των προϊόντων με απόφαση του Δ.Σ. της 
ΚΟΜΑΘ, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής, δύναται να εγκριθεί η 
αντικατάστασή τους με άλλα, τα οποία να είναι σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν 
η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του 
συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος 
και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής 
δεν αντικαταστήσει τα προϊόντα μέσα στην ταχθείσα προθεσμία και εφόσον έχει 
λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
2. Η επιστροφή των προϊόντων που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την 
προσκόμιση αντίστοιχων προϊόντων και αφού αυτοί παραληφθούν οριστικά. 
Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει τα προϊόντα 
που απορρίφθηκαν και αντικαταστάθηκαν εντός πέντε (5) ημερών από την 
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής των νέων. Η προθεσμία αυτή δύναται να 
παραταθεί κατόπιν σχετικού αιτήματος του προμηθευτή, το οποίο θα 
υποβληθεί απαραίτητα δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της 
με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΜΑΘ, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε 



ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν 
παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο 
προμηθευτής δεν παρέλαβε τα προϊόντα που απορρίφθηκαν, η ΚΟΜΑΘ 
δύναται να προβεί στην καταστροφή ή εκποίησή τους. 
3. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΜΑΘ κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της 
επιτροπής, δύναται να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των προϊόντων 
που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο 
προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση, η οποία να καλύπτει την τυχόν 
καταβληθείσα αξία των προϊόντων που απορρίφθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 

 
1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα του το οποίο απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε ή 
αντικατέστησε το συμβατικό είδος μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 του 
παρόντος. 
2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του προμηθευτή από τη  
σύμβαση, η ΚΟΜΑΘ κοινοποιεί στον προμηθευτή ειδική όχληση, η οποία 
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 
προβεί ο προμηθευτής, θέτοντας προθεσμία για την συμμόρφωσή του. Η 
τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της 
σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. Αν η προθεσμία 
που τέθηκε με την ειδική όχληση παρήλθε, χωρίς ο προμηθευτής να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης με απόφαση 
του Δ.Σ. της ΚΟΜΑΘ.  
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν: 
 α. Τα προϊόντα δεν παραδόθηκαν με ευθύνη της ΚΟΜΑΘ. 
 β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
Τρόπος πληρωμής-Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή 

προμηθευτή 
 
1.Η πληρωμή των τιμολογίων στον προμηθευτή θα γίνει σε Ευρώ με τραπεζική 
κατάθεση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοση των προϊόντων με 
την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών: 
α. Τιμολόγιο προμήθειας προϊόντων -δελτίο αποστολής 
β. Πρωτόκολλο ελέγχου και παραλαβής (με μέριμνα της ΚΟΜΑΘ) 
γ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 
δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας 
ε. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ λογαριασμού 
της εταιρίας στον οποίο θα γίνει η κατάθεση του τελικού πληρωτέου ποσού. 
 
 

 
 



ΑΡΘΡΟ 8 
Ανωτέρα βία 

 
Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται εντός δέκα (10) 
ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 
βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην ΚΟΜΑΘ τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
Τελικές διατάξεις 

 
1.Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε 
οποιονδήποτε τρίτο. 
2. Η παρούσα σύμβαση: 
α. Κατισχύει σε κάθε άλλο κείμενο που στηρίζεται και με το οποίο σχετίζεται 
(οικονομική προσφορά κλπ) εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που 
γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλόμενους. 
β. Συντάχθηκε σε δύο όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και μετά την ανάγνωσή 
της υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους. Από τα πρωτότυπα αυτά το ένα 
κρατήθηκε από την ΚΟΜΑΘ και το άλλο έλαβε ο προμηθευτής. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: ……………………………………………………  
 
                          …………………………………………………… 
                                                           
ΑΦΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:          ……………………………………………………. 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:...………………………………………………… 
                                                                                  
                                                              …….……………………………………………... 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:             …………………………………………………….                                                      
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ:…………………………………….                     
 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  ……………………………………………...……… 
 
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
 

Μάρκα Τύπος 
Χώρα 

κατασκ
ευής 

 
 

Χρονο
λογία 
κατασ
κευής 

 
 

Τεμά
χια 

Προσ
φερόμ

ενη 
τιμή 
ανά 

ελαστι
κό σε 

€ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Προσ
φερόμ

ενη 
τιμή 
ανά 

ελαστι
κό σε 
€ (με 
ΦΠΑ) 

 
 

Σύνολο 
σε € 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

 
 

Σύνολο 
σε € 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Toyo 
 

Open Country A/T        

Yokohama 
 

Geolander A/T        

Hankook 
 

AT-m RF 10        

Continental ContiCrossContact 
ATR 

       

Bridgestone 
 

DUELER AT001        

General 
 

Grabber AT3        

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: ……………………………………………………. 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ:      ……………………………………………………. 

 
Χρόνος παράδοσης υλικών:……………………………………………. 

 
                                                                     Ημερομηνία:………………..……………..    
 
                                             ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ                                                                                  
 


