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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πάτρα 9-2-2017
Αρ πρωτ : 1477

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

: Τέρμα Λεωφόρου Ιπποκράτους
Π.Γ.Ν Πατρών (Ρίο)
: 26500
: Σ.Θεοχάρης
: 2610635914
: 2610635943
: patra@ekab.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αρ 117 Ν 4412/2016
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

“ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/2/2017,
ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ, ΩΡΑ: 10:00 Π.Μ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

CPV
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
34330000-9,50110000-9,24951100-6
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

120 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΕ 48,49,50,51,52,53,54,55 /2017

Κ.Α.Ε.

1431,0881,1611

Α/Α
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

956 ΑΔΑ: ΩΑΚΚΟΡ1Π-4ΧΑ
957 ΑΔΑ: ΩΜ1ΗΟΡ1Π-Ξ9Ν
958 ΑΔΑ: 6Α1ΦΟΡ1Π-ΒΟ6
959 ΑΔΑ: 7Δ8ΔΟΡ1Π-7Β2
960 ΑΔΑ: 6Σ21ΟΡ1Π-ΣΘΚ
961 ΑΔΑ: 7ΓΗΜΟΡ1Π-ΤΡΝ
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963 ΑΔΑ: 97ΒΨΟΡ1Π-ΗΦ6
962 ΑΔΑ: 6ΖΘΜΟΡ1Π-Η5Ο
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

17REQ005776234,
17REQ005776191,
17REQ00 5776104 ,
17REQ005776063
17REQ005776028,
17REQ005775821
17REQ005775661
17REQ005775736

ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την παραπάνω
προμήθεια προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για το υπό προμήθεια είδος έως την
οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν 4412/2016 , και θα απευθύνονται
στην αρμόδια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.
2. Οι προσφορές θα αποστέλλονται θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, παράρτημα Πάτρας
 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
 Ο αριθμός της μικροπρομήθειας ΑΕ τα είδη στα οποία αναφέρεται η προσφορά
 Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος
Μέσα στόν ανωτέρω φάκελο θα περιέχονται ( επί ποινή αποκλεισμού )
A Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρθρου 79 παρ 4 του ν 4412 /2016 για
διευκόλυνση σας υπάρχει αναρτημένο σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα του
ΕΚΑΒ ( www.ekab.gr).

Β Ενας κλειστός υποφάκελλος με την ένδειξη “τεχνική προσφορά” (όπου θα περιέχει όλα τα
απαιτούμενα τεχνικά πιστοποιητικά προδιαγραφές που ζητούνται για κάθε ΑΕ του
παρακάτω πίνακα .
Γ Ενας κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη “οικονομική προσφορά” θα περιέχει ξεχωριστή προσφρά
για κάθε ΑΕ του παρακάτω πίνακα .
ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΤΗΚΑ :
Στα ΑΕ 54 Ο ανάδοχος (χορηγητής εκτέλεσης εργασιών) του διαγωνισμού θα αναδειχθεί με κριτήριο
την χαμηλότερη, προσφερόμενη τιμή της εργατοώρας
( παράγραφος 3
επισυναπτομένων προδιαγραφών .
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3. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρω θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι
θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που
περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν
τον προμηθευτή. Η μειοδοσία γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
4. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να έχουν σαφή παραπομπή στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. (με
παραπομπή στο υλικό ίδιο ή αντίστοιχο, τον α/α, περιγραφή, τιμή κ.λ.π.). Σε περίπτωση που δεν
περιλαμβάνοντα στο Παρατηρητήριο Τιμών πρέπει να γίνεται σαφής μνεία προς τούτο.
5. Χρόνος παράδοσης :

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα που
διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ η e-mail.
2. Πρίν την υπογραφή σύμβασης ο αναδοχος πρέπει να προσκομίσει τα από τον νόμο προβλεπόμενα
δικαιολογητικά .
3. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη
παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στα Ν 4412/2016.
4. Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους, θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του συμβατικού είδους.
5. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
6. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο Ν 4412/2016.
7. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ/
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΣΜΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛ.:2610 635937

ΛΑΔΙΑ
12 ΛΙΤ
ΑΕ 48/2017

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΒ229.51
ΚΗΗ7206
ΜΕRCEDES ENTΟΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
e-mail

e-mail: patra@ekab.gr

21-2-2017

EΩΣ ΤΟΥ
ΠΟΣΟΎ
119,04€ με
Φ.Π.Α.
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ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
1 ΤΕΜ

Α.Ε 49 /2017

ΚΩΔΙΚΟΣ 6511800109
ΚΗΗ 7206
ΜΕRCEDES ENTΟΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

21-2-2017

EΩΣ ΤΟΥ
ΠΟΣΟΎ
14,88€ με
Φ.Π.Α.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΒ229.51
ΚΗΗ 7207
ΜΕRCEDES ENTΟΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

21-2-2017

EΩΣ ΤΟΥ
ΠΟΣΟY
119,04€ με

e-mail: patra@ekab.gr

Φ.Π.Α

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
1 ΤΕΜ
ΚΩΔΙΚΟΣ 6511800109
ΚΗΗ 7207
ΜΕRCEDES ENTΟΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΑΕ 51/2017

e-mail: patra@ekab.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΣΜΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛ.:2610 635937

ΛΑΔΙΑ
12 ΛΙΤ

ΑΕ50/2017

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΣΜΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛ.:2610 635937

EΩΣ ΤΟΥ
ΠΟΣΟY
14,88
21-2-2017

€ με Φ.Π.Α

Μ
Π
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
Α
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
Τ
ΣΜΥΝΗΣ
Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ρ
ΤΗΛ.:2610 635937
Ι
e-mail: patra@ekab.gr Α

Α
Ν
Α
Π
Ν
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ΛΑΔΙΑ
12 ΛΙΤ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΒ229.51
ΚΗΗ 7210
ΜΕRCEDES ENTΟΣ
ΑΕ 52/2017 ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

EΩΣ ΤΟΥ
ΠΟΣΟY
119,04

€ με Φ.Π.Α

21-2-2017

Α
Ν
Α
Π
Ν

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
1 ΤΕΜ
ΚΩΔΙΚΟΣ 6511800109
ΚΗΗ 7210
ΜΕRCEDES ENTΟΣ
ΑΕ 53/2017 ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Ε/Ε ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ
,ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
ΑΕ 54/2017 ΚΗΗ 1045 VW

Μ
Π
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
Α
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
Τ
ΣΜΥΝΗΣ
Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ρ
ΤΗΛ.:2610 635937
Ι
e-mail: patra@ekab.gr Α

EΩΣ ΤΟΥ
ΠΟΣΟY
14,88

€ με Φ.Π.Α

Μ
Π
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
Α
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
Τ
ΣΜΥΝΗΣ
Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ρ
ΤΗΛ.:2610 635937
Ι
e-mail: patra@ekab.gr Α

21-2-2017

Α
Ν
Α
Π
Ν

Μ
Π
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
Α
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
Τ
€ με Φ.Π.Α ΣΜΥΝΗΣ
Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ρ
ΤΗΛ.:2610 635937
Ι
e-mail: patra@ekab.gr Α

EΩΣ ΤΟΥ
ΠΟΣΟY
259,16
21-2-2017

Α
Ν
Α
Π
5
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Ν

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KHH1045
1 ΚΩΔΙΚΟΣ : 070121011DX
TEM 1
2 : 70121114
ΤΕΜ 1
ΑΕ 55/2017 3: G12
TEM 2
4: Α0020940182
ΤΕΜ 1

EΩΣ ΤΟΥ
ΠΟΣΟY
265,36
21-2-2017

Μ
Π
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
Α
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
Τ
ΣΜΥΝΗΣ
Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ρ
ΤΗΛ.:2610 635937
Ι
e-mail: patra@ekab.gr Α

€ με Φ.Π.Α

Α
Ν
Α
Π
Ν
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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 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
7

ΑΔΑ: 6Λ09ΟΡ1Π-Χ0Λ

17PROC005780743 2017-02-09

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
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1.

Το Συνεργείο συντήρησης & επισκευών αυτοκινήτων του αναδόχου θα πρέπει να
διαθέτει την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια λειτουργίας Συνεργείου Αυτοκινήτων. Να
υποβληθεί φωτοαντίγραφο αυτής με την κατάθεση της προσφοράς.

2.

Το Συνεργείο του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει όλα τα ειδικά εργαλεία (special
tools) και συσκευές που απαιτούνται για την εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών στους
τύπους ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ που αναλαμβάνει. Να υποβληθεί σχετικός
πίνακας με την κατάθεση της προσφοράς. Ειδικώς για τις αναγκαίες συσκευές, να
διαθέτει υποχρεωτικώς: Ηλεκτρονική Διαγνωστική Συσκευή βλαβών (OBD Scanner),
Αναλυτή Καυσαερίων, Συμπιεσόμετρο κυλίνδρων βενζίνης και Diesel, Ροόμετροπιεσόμετρο συστήματος τροφοδοσίας βενζίνης, των οποίων ο οίκος κατασκευής, ο
τύπος και ο σειριακός αριθμός (serial number) θα αναγραφούν στον ως άνω σχετικό
πίνακα.

3.

Ο ανάδοχος (χορηγητής εκτέλεσης εργασιών) του διαγωνισμού θα αναδειχθεί με
κριτήριο την χαμηλότερη, προσφερόμενη τιμή της εργατοώρας. Ο αριθμός των
απαιτούμενων εργατοωρών για το συγκεκριμένο τύπο (μοντέλο) αυτοκινήτου, για την
κάθε αναγκαία εργασία, θα προκύπτει από το επίσημο εγχειρίδιο χρόνων επισκευών
(repair time schedule manual) του οίκου κατασκευής του καθενός οχήματος (π.χ.
Citroen,

Mercedes).

Εναλλακτικά,

ελλείψει

πρόσβασης

στο

εγχειρίδιο

του

κατασκευαστή, οι χρόνοι επισκευών & συντήρησης μπορούν να λαμβάνονται από
καθιερωμένα στην αγορά προγράμματα παροχής τεχνικών πληροφοριών για τα
συνεργεία αυτοκινήτων, όπως τα
WorkshopData κ.τ.λ.

AutoData, Vivid-WorkshopData, HaynesPro-

Οι χρόνοι αυτοί (δηλαδή αριθμός των απαιτούμενων

εργατοωρών) θα είναι δεσμευτικοί για τους συμμετέχοντες, υπό την έννοια ότι δεν θα
μπορεί να επικαλεσθεί κανείς ότι στην πράξη προέκυψε υπέρβαση των συμβατικών
χρόνων. Το προς τιμολόγηση κόστος της κάθε εκτελεσθείσας εργασίας, θα προκύπτει
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πολλαπλασιάζοντας τον συμβατικό
αριθμό των εργατοωρών επί την προσφερθείσα τιμή
της εργατοώρας. Με την έκδοσή του, το τιμολόγιο χρέωσης των εργασιών θα πρέπει
υποχρεωτικώς να συνοδεύεται με φωτοαντίγραφο ή εκτύπωση του σημείου εκείνου
από το εγχειρίδιο χρόνων επισκευών (repair time schedule manual) που αναφέρει τον
προκαθορισμένο χρόνο (αριθμό εργατοωρών) για την εκτέλεση των συγκεκριμένων
εργασιών.
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Στην προσφορά τους οι συμμετέχοντες να αναφέρουν την καθαρή τιμή ανά εργατοώρας
(δηλαδή προ Φ.Π.Α και τυχόν κρατήσεων) την οποία προσφέρουν.
4.

Η αντικατάστασή των ανταλλακτικών, που είναι αναγκαίο να αντικατασταθούν, θα γίνεται με
γνήσια ανταλλακτικά (Genuine Parts) και η προμήθειά τους θα πραγματοποιείται από τον
ανάδοχο εκτέλεσης των εργασιών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά
γνήσια ανταλλακτικά (Genuine Parts), είναι δυνατή και η χρήση ανταλλακτικών εφάμιλλης
ποιότητας (Matching Quality) ή, ελλείψει και αυτών, αντικατάσταση με ανταλλακτικά από την
ανεξάρτητη ή ελεύθερη αγορά (Independent After Market). Σε κάθε περίπτωση που δεν είναι
εφικτή η ανεύρεση προς χρήση γνήσιων ανταλλακτικών (Genuine Parts), θα πρέπει να
ενημερώνεται εγγράφως για τούτο ο αναθέτων φορέας (ΕΚΑΒ) και μόνο μετά από συμφωνία
του θα είναι επιτρεπτή η χρήση ανταλλακτικών άλλης προελεύσεως. Η τιμολόγηση των μη
γνήσιων ανταλλακτικών θα πρέπει να είναι σαφώς χαμηλότερη από την τιμή που προκύπτει για
τα γνήσια, αφαιρουμένου και του παγίου ποσοστού έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος.
Όλα τα παλαιά ανταλλακτικά που αντικαθίστανται θα πρέπει, υποχρεωτικώς, να παραδίδονται
στον αναθέτοντα φορέα μαζί με τα σχετικά τιμολόγια χρέωσης των νέων ανταλλακτικών που
τοποθετήθηκαν.

5.

Στις προσφορές των υποψηφίων πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς το ποσοστό της έκπτωσης
στις τιμές των ανταλλακτικών επί των τιμών του επισήμου τιμοκαταλόγου λιανικής πώλησης
αυτών από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο του οίκου κατασκευής του αυτοκινήτου. Για τον έλεγχο
και σύγκριση των τιμών, ο αναθέτων φορέας έχει το δικαίωμα να λαμβάνει έγραφες προσφορές
από το επίσημο δίκτυο πώλησης γνησίων ανταλλακτικών του οίκου κατασκευής του οχήματος.
Σε κάθε δε περίπτωση που ο αναθέτων φορέας (ΕΚΑΒ) είναι σε θέση να προμηθευτεί τα
απαιτούμενα για την συντήρηση ή επισκευή του οχήματος γνήσια ανταλλακτικά (Genuine Parts)
σε χαμηλότερη, τελική τιμή από αυτήν της προσφοράς του αναδόχου ή τα διαθέτει ήδη στην
αποθήκη του, ο ανάδοχος υποχρεούται, εάν το απαιτήσει ο αναθέτων φορέας, να εκτελέσει την
εργασία χρησιμοποιώντας τα ανταλλακτικά που θα του παραδώσει ο αναθέτων, τιμολογώντας
στο τέλος μόνο το κόστος των εργασιών. Το αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις που στον
ανάδοχο επιτραπεί η χρήση ανταλλακτικών εφάμιλλης ποιότητας (Matching Quality) ή
ανταλλακτικών από την ανεξάρτητη ή ελεύθερη αγορά (Independent After Market), ελλείψει
γνησίων (Genuine Parts).
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6.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραχωρεί πάντα προτεραιότητα στις επισκευές των ασθενοφόρων
οχημάτων. Προς τούτο δεν θα γίνεται δεκτή καθυστέρηση στην έναρξη των επισκευαστικών
εργασιών για το ασθενοφόρο πάνω από μία (1) εργάσιμη ημέρα, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας όπως βεβαιωμένη έλλειψη αναγκαιούντων ανταλλακτικών.

7. Το συνεργείο να βρίσκεται σε γεωγραφική του θέση που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση και
προσέγγιση των υπηρεσιακών οχημάτων και σε απόσταση (δηλαδή διαδρομή και όχι ακτίνα)
που δεν θα είναι μεγαλύτερη των 30 χιλιομέτρων από την έδρα του Παραρτήματος ή του
Τομέα της Υπηρεσίας.
8. Το Συνεργείο να διαθέτει χώρο στάθμευσης, αποκλειόμενης κάθε περίπτωσης παραμονής,
στάσης και στάθμευσης, προσωρινής ή μη, των υπηρεσιακών οχημάτων σε οδούς, δημόσιους
χώρους.
9. Θα πρέπει, οπωσδήποτε, να παρέχεται από τους συμμετέχοντες εγγύηση καλής εκτέλεσης των
εργασιών καθώς και για τα τοποθετούμενα από αυτούς ανταλλακτικά για τουλάχιστον ένα (1)
έτος από την ημέρα έκδοσης του σχετικού τιμολογίου. Να γίνει σχετική δεσμευτική αναφορά
από τους συμμετέχοντες στην προσφορά τους.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Γ. Τζημόπουλος
2. Ι. Αδάμπας
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Τα ελαιολιπαντικά για βενζινοκινητήρες οχημάτων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω
προδιαγραφές:
Ορυκτέλαιο κινητήρων (mineral oil-based engine oils)
10. Ιξώδους κατά SAE: 15W-40 ή 10W-40 ή 15W-50
11. Ποιότητας κατά API: SL κατ΄ ελάχιστον
12. Θα πρέπει, επίσης, να πληρούν τις προδιαγραφές: PSA Β71 2295 ή/και VW 501.01 / VW
505.00 ή/και MB 229.1
Οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται επάνω στην κάθε μία
χωριστή συσκευασία από την φάση της αρχικής συσκευασίας και όχι εκ των υστέρων.
Τα ελαιολιπαντικά θα παραδίδονται με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του
ΕΚΑΒ που θα υποδειχθούν και στο είδος της συσκευασίας που θα ζητηθεί με την περιγραφή.
Τα παραδούμενα ελαιολιπαντικά να είναι νέα, αχρησιμοποίητα και καθαρά, χωρίς ξένες ύλες.
Η συνολική ποσότητα θα πρέπει να είναι των ιδίων προδιαγραφών, του ιδίου κατασκευαστή
και όχι διαφόρων.
--------------------------------Τα ελαιολιπαντικά για πετρελαιοκινητήρες οχημάτων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω
προδιαγραφές:
Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων (Synthetic engine oils) κατάλληλο για σύγχρονους
πετρελαιοκινητήρες με DPF (λιπαντικό low SAPS)
13. Ιξώδους κατά SAE: 5W-30
14. Θα πρέπει, επίσης, να πληρούν τις προδιαγραφές: VW 507.00 και MB 229.51
Οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται επάνω στην κάθε μία
χωριστή συσκευασία από την φάση της αρχικής συσκευασίας και όχι εκ των υστέρων.
Τα ελαιολιπαντικά θα παραδίδονται με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του
ΕΚΑΒ που θα υποδειχθούν και στο είδος της συσκευασίας που θα ζητηθεί με την περιγραφή.
Τα παραδούμενα ελαιολιπαντικά να είναι νέα, αχρησιμοποίητα και καθαρά, χωρίς ξένες ύλες.
Η συνολική ποσότητα θα πρέπει να είναι των ιδίων προδιαγραφών, του ιδίου κατασκευαστή
και όχι διαφόρων.
-------------------------------------------------Τα ελαιολιπαντικά για τετράχρονους κινητήρες μοτοσυκλετών θα πρέπει να πληρούν τις


παρακάτω προδιαγραφές:
Λιπαντικό κινητήρων μοτοσυκλετών 4Τ
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Ιξώδους κατά SAE: 15W-50


Ποιότητας κατά API: SG κατ΄ ελάχιστον

Οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται επάνω στην κάθε μία
χωριστή συσκευασία από την φάση της αρχικής συσκευασίας και όχι εκ των υστέρων.
Τα ελαιολιπαντικά θα παραδίδονται με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του
ΕΚΑΒ που θα υποδειχθούν και στο είδος της συσκευασίας που θα ζητηθεί με την περιγραφή.
Τα παραδούμενα ελαιολιπαντικά να είναι νέα, αχρησιμοποίητα και καθαρά, χωρίς ξένες ύλες.
Η συνολική ποσότητα θα πρέπει να είναι των ιδίων προδιαγραφών, του ιδίου κατασκευαστή
και όχι διαφόρων.
---------------------------------------------------Τα λιπαντικά για χειροκίνητη μετάδοση κίνησης (manual transmission) θα πρέπει να πληρούν
τις παρακάτω προδιαγραφές:
 Πλήρως συνθετικό (fully synthetic)
 Ιξώδους κατά SAE: 75W-80
 Ποιότητας κατά API: GL-5
Οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται επάνω στην κάθε μία
χωριστή συσκευασία από την φάση της αρχικής συσκευασίας και όχι εκ των υστέρων.
Τα ελαιολιπαντικά θα παραδίδονται με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του
ΕΚΑΒ που θα υποδειχθούν και στο είδος της συσκευασίας που θα ζητηθεί με την περιγραφή.
Τα παραδούμενα ελαιολιπαντικά να είναι νέα, αχρησιμοποίητα και καθαρά, χωρίς ξένες ύλες. Η
συνολική ποσότητα θα πρέπει να είναι των ιδίων προδιαγραφών, του ιδίου κατασκευαστή και όχι
διαφόρων.
---------------------------------------------------Τα λάδια υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης (υδραυλικό τιμόνι) θα πρέπει να πληρούν τις
παρακάτω προδιαγραφές:
 Να είναι τύπου ATX ή ATF
Οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται επάνω στην κάθε μία
χωριστή συσκευασία από την φάση της αρχικής συσκευασίας και όχι εκ των υστέρων.
Τα λάδια θα παραδίδονται με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του ΕΚΑΒ που
θα υποδειχθούν και στο είδος της συσκευασίας που θα ζητηθεί με την περιγραφή.
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Τα παραδιδόμενα λάδια να είναι νέα, αχρησιμοποίητα και καθαρά, χωρίς ξένες ύλες. Η συνολική
ποσότητα θα πρέπει να είναι των ιδίων προδιαγραφών, του ιδίου κατασκευαστή και όχι
διαφόρων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Γ. Τζημόπουλος
2. Ι. Αδάμπας
3. Α. Παπαδόπουλος

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στη διαδικτυακή πύλη
της Γεν. Γραμματείας Εμπορείου www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας
Αρχής www.ekab.gr.

-ΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ.
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ.
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
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