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Συμφωνίεζ πλαίσιο νια την νια την Προμήθεια Ελαστικών Oxnuaruv

Γενικές πληροφορίες

To Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, έχει διενεργήσει ανοικτό διαγωνισμό για την
προμήθεια Ελαστικών Οχημάτων και ως Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή της όλης
διαδικασίας, έχει συνάψει σχετικές Συμφωνίες, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την ημερομηνία
υπογραφής τους και έχουν διάρκεια 36 μήνες (με δικαίωμα επέκτασης ακόμα 12 μήνες). Οι
τιμές και τα προϊόντα καθώς και οι κατά περίπτωση Ανάδοχοι, παρατίθενται στους
ηλεκτρονικούς καταλόγους που έχουν αναρτηθεί στο Σύστημα e-procurement, οι οποίοι θα
ανανεώνονται κάθε 12 μήνες σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συμφωνίας.

Οι Αναθέτουσες Αρχές του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, εφεξής καλούμενες,
οι Αγοραστές, που καταγράφονται στο Παράρτημα IV της Συμφωνίας είναι οι αποδέκτες του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και μπορούν, επικαλούμενοι την Συμφωνία, να τοποθετούν
παραγγελίες από τα προαναφερόμενα είδη. Το κείμενο της κάθε Συμφωνίας, η οποία
περιλαμβάνει τις προδιαγραφές των προϊόντων και τις υποχρεώσεις των Αναδόχων βρίσκονται
στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy στον σύνδεσμο «Ηλεκτρονικές Δημόσιες
Συμβάσεις». OL βασικές λεπτομέρειες κάθε προϊόντος όπως π.χ όνομα προϊόντος, βασικά
τεχνικά χαρακτηριστικά, εμπορική επωνυμία, Ανάδοχο και την τιμή του προϊόντος
παρουσιάζονται αναλυτικά, επιλέγοντας το προϊόν της προτίμησης σας από τους
δημοσιευμένους ηλεκτρονικούς καταλόγους.

Συμβατική Δέσμευση

Η υποβολή μιας παραγγελίας από τους Αγοραστές και η αποδοχή της παραγγελίας από τον
Ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της κάθε Συμφωνίας, αποτελεί
συμβατική δέσμευση μεταξύ του Αγοραστή και του Αναδόχου. Η σύμβαση αυτή διέπεται από
τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας στη βάση της οποίας υποβλήθηκε.
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Υποβολή Παραννελιών

Οι παραγγελίες θα υποβάλλονται απευθείας από τους Αγοραστές προς τον κατά περίπτωση
Ανάδοχο καθ' όλη την διάρκεια της Συμφωνίας, μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων που είναι
αναρτημένη στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement). Αναφορικά με τα
προϊόντα της Ομάδας 4 που είναι εξειδικευμένα, οι παρανγελίες από τους Αγοραστές θα
γίνονται συγκεντρωτικά.

To κόστος παράδοσης, φόρτωσης - εκφόρτωσης, των προϊόντων καθώς και το τέλος
ανακύκλωσης τους, συμπεριλαμβάνεται στις προσφερόμενες από τον Ανάδοχο τιμές.
Επιπρόσθετα, στις προσφερόμενες από τον Ανάδοχο τιμές για τα είδη των Ομάδων 1,2 και 3,
συμπεριλαμβάνεται και το κόστος ΠΛΗΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του ελαστικού, σε καταρτισμένο
συνεργείο εφαρμογής ελαστικών που έχει δηλώσει ο Ανάδοχος. Στην πλήρη εφαρμογή θα
περιλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιών ελαστικών, η τοποθέτηση καινούργιων, η
αντικατάσταση της βαλβίδας και η ζυγοστάθμιση (balance). Με την ταυτόχρονη
αντικατάσταση 4 τουλάχιστον ελαστικών των Ομάδων 1/2 και 3, ο αγοραστής θα δικαιούται
δωρεάν μια ευθυγράμμιση (μέτρημα τιμονιού). Για συγκεντρωτικές παραγγελίες στα είδη των
Ομάδων 1,2 και 3 θα εκδίδεται από τον Ανάδοχο, αντίστοιχη πιστωτική βεβαίωση για την
ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ των ελαστικών σε συνεργείο στην οποία θα περιλαμβάνεται και η
ευθυγράμμιση (μέτρημα τιμονιού). Για παράδειγμα, με την παράδοση παραγγελίας 200
ελαστικών του είδους 1 της Ομάδας 1 στις αποθήκες του αγοραστή, θα εκδίδεται πιστωτική
βεβαίωση από τον ανάδοχο στην οποία θα δηλώνεται το δικαίωμα δωρεάν ΠΛΗΡΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 200 ελαστικών και δωρεάν ευθυγράμμισης μέχρι 50 οχημάτων.

Τα αναφερόμενα συνεργεία εφαρμογής ελαστικών για το 1° δωδεκάμηνο της Συμφωνίας
Πλαίσιο σε σχέση με τις Ομάδες 1, 2 και 3, παρατίθενται στον πιο κάτω Πίνακα και για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των αγοραστών θα πρέπει απαραίτητα να προηγείται τηλεφωνική
επικοινωνία με το εκάστοτε συνεργείο για τον καθορισμό ακριβής χρόνου εξυπηρέτησης:
Α/Α Όνομα Επιχείρησης

(Συνεργείου)
Διεύθυνση Τηλέφωνο Επικοινωνίας

1 LAGROME TRADING LTD Λεωφόρος Νίκης 29,
Λευκωσία

22513405

2 AUTOWORKS L.A.R. LTD Αρχ. Μακαρίου III, 34A,
Κοκκινοτριμιθιά,
Λευκωσία

99664191,Άντρας Αντρέου

3 LAGROME TRADING LTD Ιαπέτου 11Α, Άγιος
Αθανάσιος, Λεμεσός

25579844
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Α/Α Όνομα Επιχειρησης
(Συνερνείου)

Διεύθυνση Τηλέφωνο Επικοινωνίας

4 LAGROME TRADING LTD Γεωργίου Παυλίδη 1,
Λεμεσός

25562762

5 LAGROME TRADING LTD Τριών Ιεραρχών
(κατάστημα 5&6),
Δρομολαξιά, Λάρνακα

24661800

6 LAGROME TRADING LTD Φανερωμένης 199,
Άγιος Νικόλαος
Λάρνακα

24655101

7 LAGROME TRADING LTD Λεωφόρος Μαντριών,
Τιμη, (περιοχή
αεροδρομίου Πάψου)

99992611

8 ΚΟΣΜΑΣ Μ ΕΣΙΟΥ Γιασουμή Κιλέ 70,
φρέναρος

99489434

Ο αναλυτικός τρόπος υποβολής των παραγγελιών, οι χρόνοι ανταπόκρισης και παράδοσης
καταγράφονται λεπτομερώς στο Άρθρο 6 της κάθε Συμφωνίας.

Xpovoc Παράδοσηζ

Τα Προϊόντα θα παραδίδονται σης τοποθεσίες που θα καθορίζονται σε κάθε παραγγελία από
τους Αγοραστές και ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παραγγελίες που θα τοποθετούνται,
από τους αγοραστές, εντός 3 ημερών για τα προϊόντα των Ομάδων 1,2,3 και 4Α κα εντός 6
μηνών για τα προϊόντα της Ομάδας 4Β, από την ημερομηνία αποδοχής της Παραγγελίας.

Για συγκεντρωτικές παραδόσεις προϊόντων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί κάθε φορά
τον Αρμόδιο Λειτουργό του Αγοραστή, για την ακριβή ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να
παραδώσει τα προϊόντα, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες μέρες νωρίτερα.

Ο κάθε Αγοραστής σε περίπτωση καθυστέρησης του Αναδόχου να παραδώσει τα υπό
προμήθεια προϊόντα με βάση τις πρόνοιες της Συμφωνίας, θα ενημερώνει σχετικά την
Συντονιστική Ανοχθέτουσα Αρχή η οποία δύναται να επιβάλλει ρήτρα, η οποία ανέρχεται σε
ποσοστό 0,3% της Συμβατικής Αξίας των προϊόντων, για κάθε ημέρα καθυστέρησης της
παράδοσης.
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Ρόλοι και Διαχείριση υποβολήζ Παραννελιών

Όλες οι παραγγελίες θα πραγματοποιούνται από τους Αγοραστές που έχουν πρόσβαση στο
υποσύστημα η-κατάλογοι, μέσω του Συστήματος στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.

Οι Αγοραστές θα χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς καταλόγους για να υποβάλουν τις
παραγγελίες και ο Ανάδοχος θα ανταποκρίνεται στις τταραγγελίες μόνο μέσα από το Σύστημα
και σύμφωνα με τους όρους της κάθε Συμφωνίας. Δεν θα λαμβάνονται υπόψη παραγγελίες οι
οποίες γίνονται με οποιοδήποτε τρόπο εκτός του Συστήματος.

Οι όροι που καθορίζονται στην Συμφωνία, επιτρέπουν στους Αγοραστές να προμηθεύονται
προϊόντα μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων, χωρίς τη διενέργεια οποιουδήποτε
διαγωνισμού (νοουμένου ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 28 των ΚΛΠ 201/2007 που ισχύουν για τις αναθέτουσες αρχές του
Κράτους, οι συμβάσεις που βασίζονται σ' αυτή τη Συμφωνία ανατίθενται με έγκριση του
προϊσταμένου της αναθέτουσας αρχής ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. Όσο
αφορά τους αναθέτοντες φορείς και τις αναθέτουσες αρχές του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
οι συμβάσεις ανατίθενται σύμφωνα με τις Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις που ισχύουν κατά
περίπτωση.

Ο Διαχειριστής ή ο Συντάκτης μιας παραγγελίας θα μπορεί να καθορίσει τις πληροφορίες
παράδοσης των προϊόντων (διεύθυνση οργανισμού, Υπεύθυνος παραλαβής προϊόντων κλπ.)
και να καθορίσει διαφορετικές διευθύνσεις παράδοσης.

OL ρόλοι για την υποβολή και διαχείριση των παραγγελιών, με βάση το επίπεδο πρόσβασης
που επιτρέπεται από το Σύστημα, περιγράφονται στον Συνοπτικό Οδηγό Ετοιμασίας και
Υποβολής Παραγγελίας, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στο σύστημα eProcurement στον
σύνδεσμο «Βοήθεια». Νοείται ότι οι Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει να προσαρμόζουν τους
ρόλους του Συστήματος βάσει των υφιστάμενων συστημάτων ελέγχου που ακολουθούν στην
Υπηρεσία τους.

Παραλαβή/Έλεγχος Προϊόντων

Η παραλαβή των προϊόντων απαιτείται όπως γίνεται, είτε από Επιτροπές Παραλαβής, κατά τα
οριζόμενα στον Κανονισμό με αρ. 25 και 26 των περί Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων
Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες
Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Κανονισμούς του 2016 (ΚΛΠ 138/2016), είτε από τα
προβλεπόμενα στους κανονισμούς του κάθε Αγοραστή.

Τονίζεται ότι είναι ευθύνη του Αγοραστή να ελέγξει αν τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις
τεχνικές προδιαγραφές, πριν την οριστική παραλαβή τους.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος στην οποία
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος.
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Ο ποιοτικός έλεγχος, μπορεί να διεξαχθεί με:

α. μακροσκοπική εξέταση,

χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακούς ελέγχους),
πρακτική δοκιμασία,

β.
Υ.

δ. με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με τα προς
προμήθεια προϊόντα, την παραγγελθείσα ποσότητα, ή και με οποιοδήποτε άλλο
ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση του Αρμοδίου Οργάνου για την Παραλαβή.

Όλα τα προς παράδοση προϊόντα πρέπει να είναι παραγωγής των τελευταίων 24 μηνών από
την ημερομηνία παράδοσης του και να φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των σχετικών με την εισαγωγή ή/και τη διάθεση προϊόντων στην Κυπριακή αγορά
νομοθετημάτων.

Εννύηση Καλήο Λειτουρνίαζ

Τα προσφερόμενα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 24 μηνών ή 30
χιλιάδων χιλιομέτρων, όποιο προηγηθεί, όπου οι Ανάδοχοι θα αναλαμβάνουν με δικά τους
έξοδα την αντικατάσταση τους.

Ο Αγοραστής θα απαιτεί την αντικατάσταση των ελαστικών σε περίπτωση που προτού
συμπληρωθεί η παραπάνω αναφερόμενη περίοδος τα ελαστικά παρουσιάζουν τουλάχιστον
μία από τις τρεις παρακάτω παραμέτρους:

α. Φάγωμα του πέλματος σε βάθος λιγότερο των 1.6 χιλιοστών, μετριέται σε
απόσταση % από το κέντρο του πέλματος.

β. Φάγωμα του πέλματος σε βάθος λιγότερο από αυτό που δεικνύεται στο ίδιο το
ελαστικό.

V. Σκάσιμο της εσωτερικής ενίσχυσης, ή όταν αυτό φαίνεται με γυμνό μάτι,
ανύψωση του πέλματος ή διόγκωση που προκλήθηκε από τον διαχωρισμό του εξωτερικού
λάστιχου από την ενίσχυση.

Νοείται ότι για την υποβολή απαίτησης αντικατάστασης ενός ελαστικού, απαιτείται από τον
αγοραστή, η εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση 71.065 του Υπουργικού Συμβουλίου, η
πραγματοποίηση αγορών μέσω συμφωνιών πλαίσιο υιοθετήθηκε ως Κυβερνητική Πολιτική.
Ωστόσο, δίνεται ως ασφαλιστική δικλείδα, η δυνατότητα στους αγοραστές να προκηρύξουν
δικό τους διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία και να μην
χρησιμοποιήσουν τη συμφωνία πλαίσιο για ικανοποίηση των αναγκών τους, νοουμένου όμως
ότι τεκμηριώνουν ότι δύνανται, να εξασφαλίσουν καλύτερους συνολικούς όρους ή τιμές από
εκείνους της συμφωνίας πλαίσιο. Νοείται ότι πριν οποιοσδήποτε αγοραστής προχωρήσει σε
διαδικασίες εκτός της Συμφωνίας θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά το Γενικό Λογιστήριο της
Δημοκρατίας τεκμηριώνοντας τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να το πράξει.
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Παρακαλώ όπως για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή οποιαδήποτε προβλήματα αντιμετωπίσετε
και έχουν σχέση με την εφαρμογή της Συμφωνίας καθώς και για τυχόν εισηγήσεις για
βελτίωση της, αποτείνεστε στο Συντονιστή της Συμφωνίας Πλαίσιο (αρ. τηλεφώνου 22602267).

^· χ>

Ρέα Γεωργίου
Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας

KOLV.: - Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας


