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ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, κατόπιν των υπ’ αρ. 112/28-02-17
& 113/28-02-17 αιτημάτων προμήθειας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την
προμήθεια και την τοποθέτηση των παρακάτω ανταλλακτικών για ασθενοφόρο MERCEDES (ΚΗH 5149) με
αρ. πλαισίου WDB9066331S928820 και αρ. κινητήρα 651.955.
Τα παρακάτω ανταλλακτικά να είναι πρώτης τοποθέτησης ή εφάμιλλης ποιότητας (OEM, OES) και να
συνοδεύονται με δυο χρόνια εγγύηση και απεριόριστα χιλιόμετρα εντός τον δυο ετών και να συνοδεύεται
με πιστοποίηση που να βεβαιώνει ότι πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια του κατασκευαστή.
Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι
προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.
Έξοδα μεταφοράς του ασθενοφόρου σε συνεργείο εκτός των ορίων του ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης
(Νομοί: Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης) επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο και όχι μέρος των ανταλλακτικών και εργασιών
που αναφέρονται.
Αριθμός
Προμήθεια
Τεμάχια
Τελική
Πιθανή
Πληροφορίες
Αιτήματος
Ημερομηνία
Δαπάνη
Υποβολής
με ΦΠΑ
Προσφορών
Έως
ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ
Κωδ:9064210400

1

ΚΑΛΩΔΙΑ ΦΡΕΝΩΝ
Κωδ:9065401517

2

ΛΑΔΙ ΑΑΒ8
Κωδ:009899101

11

ΜΑΚΤΡΑ ΣΕΤ
112/28-02-17
CPV:34330000-9 Κωδ:9068201000

1

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
Κωδ:6511800109

1

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ
Κωδ:0009890825 10

1

ΚΛΙΠΣ
Κωδ:0009944940

2

Παρασκευή
31 Μαρτίου
2017

339,10 €

Γρηγοριάδης Κων/νος
Τηλ: 2551089350
Fax: 2551089367
alexandroupoli@ekab.gr
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113/28-02-17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ
CPV:50112000-3 -ΚΑΛΩΔΙΩΝ - SERVICE

Παρασκευή
31 Μαρτίου
2017

235,60 €

Γρηγοριάδης Κων/νος
Τηλ: 2551089350
Fax: 2551089367
alexandroupoli@ekab.gr

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν μαζί με την προσφορά τους να αποστείλουν συμπληρωμένο
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) του Ν.4412/2016 άρθρου 79 παρ. 4 το οποίο
επισυνάπτεται και αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του
Ν.1599/1986(Α΄75) ως προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις
προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. Το ΤΕΥΔ αποτελείται από επίσημη δήλωση του υποψήφιου
οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο
επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Πρέπει να
φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ηµερών, προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π. Οδηγίες συμπλήρωσης για το ΤΕΥΔ αναφέρονται στην κατευθυντήρια
οδηγία 15 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Α.Δ.Α ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων το ΤΕΥΔ
διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στη ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ (www.ekab.gr ).
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής – ΧΕΠ (μετρητοίς) εντός
λίγων ημερών από την παράδοση των ζητούμενων ειδών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην αρμόδια επιτροπή το όχημα επισκευασμένο, το
αργότερο σε 20 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης.
Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ
Αλεξανδρούπολης 6ο χιλ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης, Τ.Θ.130, Τ.Κ. 68100 Τηλ:2551089350
Fax:2551089367, με την ένδειξη: «Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε. 112-113/2017»
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Λίμας Χρήστος
Παιδοχειρουργός
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 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
ανακατασκευής”. Σε αυτή την περίπτωση καθορίζονται τα ακόλουθα:

“Ανταλλακτικά εργοστασιακής
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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. ∆ηλαδή 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

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,
Ροόμετρο-πιεσόμετρο συστήματος τροφοδοσίας βενζίνης, των οποίων ο οίκος κατασκευής, ο τύπος και
ο σειριακός αριθμός (serial number) θα αναγραφούν στον ως άνω σχετικό πίνακα.
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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
AutoData, Vivid-WorkshopData, HaynesPro-WorkshopData κ.τ.λ. 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 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.
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
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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).
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

3. Α. Παπαδόπουλος

ΑΔΑ: 6ΠΑΦΟΡ1Π-ΝΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε. 112-113/28-02-17

Α/Α

Είδος

Τιμή Ποσότητα Σύνολο
μονάδας

1

ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ

1

2

ΚΑΛΩΔΙΑ ΦΡΕΝΩΝ

2

3

ΛΑΔΙ

11

4

ΜΑΚΤΡΑ ΣΕΤ

1

5

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ

1

6

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ

1

7

ΚΛΙΠΣ

2

8

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΦΠΑ

Γενικό σύνολο
/

/ 2017

Ο Προμηθευτής

(υπογραφή – σφραγίδα)

Τελικό
σύνολο

