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ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - Παράρτημα Καβάλας, κατόπιν του με ΑΕ 164/31-10-2016
αιτήματος προμήθειας με ΑΔΑΜ: 16REQ005376807, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν
προσφορά για την προμήθεια ανταλ/κών για την αποθήκη του Παραρτήματος ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ όπως
περιγράφεται παρακάτω:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ/
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

164/31-102016

ΕΚΑΒ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(όνομα είδους ή
υπηρεσίας)

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ
ΤΕΜΑΧ
ΙΑ

1.Φίλτρο λαδιού
Κωδ. 03L115562
CPV: 42913300-2

4 τεμ

2.Φίλτρο
πετρελαίου
Κωδ. 7Η0127401Β
CPV: 34913000-0

4 τεμ

Οι τεχνικές προδια
γραφές

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩ
Ν
30-11-2016

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ –FAX

44,00
ευρώ

Επιτροπή αγορών:
1.Εμμανουηλί
δου Μ.

240,00
ευρώ
συν
Φ.Π.Α.

2.Καριώτης Α.
3.Τζιμούρτας
Κ.
Τηλ: 2510-250116
Φαξ: 2510-250117
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επισυνάπτονται
Σύνολο
στο τέλος της
352,16
πρόσκλησης
ευρώ
ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Τεχνικού του
Παραρτήματος ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ στο τηλ 2510-600325.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος, εκ των προμηθευτών των οποίων οι
προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επομένη διενέργειας του διαγωνισμού.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής(μετρητοίς), μετά την
παραλαβή των υλικών από την αρμόδια επιτροπή και τον έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών από
την οικονομική υπηρεσία του ΕΚΑΒ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 3 ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης
περίληψης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥΠΑΙΔΟΠΟΛΗ, ΚΑΒΑΛΑ
Τ.Κ 65404

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΩΡΑ

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

10.00 π.μ.

Οι προσφορές αποστέλλονται με τηλεομοιότυπο, ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με την
ένδειξη:“Διαγωνισμός προμήθειας φίλτρων με ΑΕ 164/31-10-2016”

στην προαναφερόμενη

διεύθυνση, μέχρι την ανωτέρω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται
μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.
Οι προσφορές υποβάλλονται για μέρος ή για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας (ανά Α.Ε.).
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Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην αρμόδια επιτροπή τα υπό προμήθεια είδη το αργότερο
σε 2 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης.

Εφόσον, χρειαστεί να δοθούν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, αυτές
πρέπει να ζητούνται το αργότερο δύο (2) ημέρες, πριν από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής
των προσφορών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Το όποιο ανταλλακτικό ενός αυτοκινήτου προσδιορίζεται μονοσήμαντα από τον τύπο του
αυτοκινήτου, για το οποίο προορίζεται, και τον κωδικό ανταλλακτικού που όρισε ο κατασκευαστής
του αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα ο κωδικός ανταλλακτικού του κατασκευαστή του αυτοκινήτου
προσδιορίζει και όλες τις ιδιότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει το πρότυπο ανταλλακτικό
το οποίο χρησιμοποιείται στη γραμμή συναρμολόγησης του οχήματος (ανταλλακτικό πρώτης
τοποθέτησης) και τις οποίες ιδιότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά θα πρέπει υποχρεωτικώς να
πληρούν και τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά. Συνεπώς τα προς προμήθεια ανταλλακτικά θα πρέπει
να είναι Γνήσια Ανταλλακτικά ή Εφάμιλλης Ποιότητας Ανταλλακτικά, κατά την έννοια του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 461/2010 (Block Exemption Regulation).
Ως Γνησία Ανταλλακτικά γίνονται δεκτά τα παρακάτω:
α) O.E. ανταλλακτικά αυτοκινήτων (O.E.=Original Equipment): Πρόκειται για ανταλλακτικά
αυτοκινήτων, που κατασκευάζονται από κορυφαίους κατασκευαστές με τους οποίους οι
αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν συνάψει συμβόλαια προμηθειών. Τα ανταλλακτικά αυτά πωλούνται
σε συσκευασίες που φέρουν το εμπορικό σήμα της αυτοκινητοβιομηχανίας και συνήθως
αποκαλούνται «Γνήσια ανταλλακτικά / Genuine parts» αυτοκινήτων.
β) O.E.M./O.E.S. ανταλλακτικά αυτοκινήτων (O.E.M.=Original Equipment Manufacturer & O.E.S.=
Original Equipment Supplier): Πρόκειται για τα ίδια ακριβώς ανταλλακτικά αυτοκινήτων με τα γνήσια,
τα οποία προέρχονται ακριβώς από τους ίδιους κατασκευαστές ανταλλακτικών, που προμηθεύουν
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τις αυτοκινητοβιομηχανίες με ανταλλακτικά αυτοκινήτων πρώτης τοποθέτησης. Τα ανταλλακτικά
αυτά πωλούνται στις συσκευασίες του κατασκευαστή τους και όχι στις συσκευασίες που φέρουν το
εμπορικό σήμα κάθε αυτοκινητοβιομηχανίας.
Ως Εφάμιλλης Ποιότητας Ανταλλακτικά (Matching Quality Spare Parts) γίνονται δεκτά τα
ανταλλακτικά που ο παραγωγός τους είναι σε θέση, ανά πάσα στιγμή, να πιστοποιήσει ότι τα
ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη
συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχημάτων.
Ειδικώς για το τμήμα της διασκευής ενός οχήματος σε Ασθενοφόρο, ο διασκευαστής χρησιμοποίει,
ως επί το πλείστον, τον κωδικό του εξαρτήματος που όρισε ο παραγωγός του εξαρτήματος και δεν
ορίζει άλλον δικό του κωδικό. Συνεπώς, σε αυτήν την περίπτωση, το ανταλλακτικό και
χαρακτηριστικά του προσδιορίζονται από το κωδικό του παραγωγού του.
Στην περιγραφή ενός ανταλλακτικού είναι δυνατόν να ζητούνται “Ανταλλακτικά εργοστασιακής
ανακατασκευής”. Σε αυτή την περίπτωση καθορίζονται τα ακόλουθα:
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ανακατασκευής (Remanufactured or Rebuilt Parts): Πρόκειται για
προηγουμένως χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα οποία έχουν υποστεί ανακατασκευή
και λειτουργούν ως καινούρια ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Εφόσον ζητούνται, γίνονται δεκτά μόνον
εργοστασιακής ανακατασκευής ανταλλακτικά. Δηλαδή ανταλλακτικά που ανακατασκευάστηκαν
σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τον ποιοτικό έλεγχο και την έγκριση του αρχικού κατασκευαστή.
Σε κάθε περίπτωση δεν γίνονται δεκτά απλώς μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Γ. Τζημόπουλος
2. Ι. Αδάμπας
3. Α. Παπαδόπουλος
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΚΑΒ - ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΘΩΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Προμηθειών
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