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Αλεξανδρούπολη, 3 Μαρτίου 2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθ. Πρωτ. : 1200

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ-9

ΑΔΑ:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑΜ:

Ταχ. Δ/νση

: Αλεξανδρούπολη, Τ.Θ. 130

Ταχ. Κώδικας

: 68100

Πληροφορίες

: Θεοδωρακίδης Δημήτριος

Τηλέφωνο

: 2551089377

Fax

: 2551089367

E-mail

: d.theodorakidis@ekab.gr

ΠΡΟΣ :

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - Παράρτημα Αλεξ/πολης, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του
Ν. 2955/01, Ν. 3329/05, Ν. 3580/2007 και Ν. 4412/2016, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, καθώς και το υπ' αριθμ.
88/14-02-17 αίτημα της εν λόγω προμήθειας με ΑΔΑΜ 17REQ0058421262017-02-24 και Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΨΑΙΟΡ1Π-Η9Φ (ΚΑΕ 1435), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων αυτοκινήτων (CPV
34351100-3), προϋπολογισθείσας Δαπάνης 3.023,12 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ
www.ekab.gr
Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται στην Γραμματεία του Παραρτήματος στην πιο πάνω ταχυδρομική
διεύθυνση και γίνονται δεκτές έως την Τρίτη 14-03-2017 Ώρα 14:00
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15-03-2017
Oι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται, σύμφωνα με την ενότητα 7 του ν. 4412/16, μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) H λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής
β) H επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
γ) O τίτλος της σύμβασης
δ) H καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής)
ε) Tα στοιχεία του οικονομικού φορέα
Εντός του φακέλου οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
1. Σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη "Δικαιολογητικά Συμμετοχής" ο οποίος περιέχει:
• Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω
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οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
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α) Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις
των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16 για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν
β) Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρα 75 του ν.
•

Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων α' και β', για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση.
2. Σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά" ο οποίος περιέχει έγγραφα και τα
δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των
προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης.
3. Σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά" ο οποίος περιέχει:
•

Την οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ σύμφωνα με το εξής υπόδειγμα:

Αριθμός
Αιτήματος

88/14-02-17
CPV:34351100-3

Προμήθεια

Τεμ
άχια

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 235/55/17 C,
103V XL,ΟΚΤΑΛΙΝΑ, (M + S)

10

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 215/65/16 C,
107Τ, ΟΚΤΑΛΙΝΑ, (M + S)

5

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 235/65/16 C,
113Τ, ΟΚΤΑΛΙΝΑ, (M + S)

12

Τελική
Ημερομηνία
Υποβολής
Προσφορών

Πιθανή
Δαπάνη
με ΦΠΑ
Έως

Πληροφορίες

Γρηγοριάδης Κων/νος
Τρίτη 14
Μαρτίου 2017

Τηλ: 2551089350
3.023,12 €
Fax: 2551089367
alexandroupoli@ekab.gr

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της
παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη ή την αντίστοιχη τιμή όπως αυτή
περιγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη ενώ δεν επιτρέπονται οι αντιπροσφορές.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από ειδική τριμελή επιτροπή (Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης) η οποία συγκροτείται προς το σκοπό αυτό και διενεργεί όλα τα στάδια του διαγωνισμού. Οι
προσφορές ισχύουν για πέντε (5) μήνες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του Ε.Κ.Α.Β. - 9

Λίμας Χρήστος
Παιδοχειρουργός
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ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Είδος διαγωνισµού: Συνοπτικός
2. Είδος προµήθειας: Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων από οίκο κατασκευής πρώτης
τοποθέτησης τύπου:
• 235/55/17 C, 103V XL, ΟΚΤΑΛΙΝΑ, (M + S)
• 215/65/16 C, 107Τ, ΟΚΤΑΛΙΝΑ, (M + S)
• 235/65/16 C, 113Τ, ΟΚΤΑΛΙΝΑ, (M + S)

Τεμάχια 10 (Δέκα)
Τεμάχια 05 (Πέντε)
Τεμάχια 12 (Δώδεκα)

υνατότητα υποβολής προσφοράς για µέρος µόνο της ζητούµενης ποσότητας: Όχι

3. CPV: 34351100-3
4. Χρόνος παράδοσης υλικών – τοποθεσία - τοποθέτηση:
I. Σε έως σαράντα (40) µέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ-ΗΣ
II. Τα ελαστικά θα παραδοθούν στο σύνολό τους µε µέριµνα και έξοδα του προµηθευτή
στην έδρα του Παραρτήµατος του ΕΚΑΒ-9 στην Αλεξ/πολη (τοποθεσία -ραγάνα, 6ο
Χιλ. Επαρχιακής Οδού Αλεξ/πολης-Μάκρης, Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης). Τα ελαστικά θα
παραδοθούν γυµνά χωρίς ειδική συσκευασία.
III. Ο κάθε υποψήφιος προµηθευτής θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, µε την προσφορά
του να καταθέσει κατάλογο µε τουλάχιστον ένα (1) δικό του ή συνεργαζόµενο µε
αυτόν κατάστηµα στην έδρα του Παραρτήµατος ΕΚΑΒ-9 Αλεξ/πολης, που θα
αναλαµβάνει την τοποθέτηση του συνόλου των υπό προµήθεια ελαστικών. Η δαπάνη
τοποθέτησης των ελαστικών θα επιβαρύνει τον προµηθευτή. Η εργασία τοποθέτησης
του ελαστικού θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά τη ζυγοστάθµιση του τροχού, καθώς και
την αντικατάσταση της βαλβίδος αέρος µε καινούργια.
5. ηµοσίευση: Ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ, -ιαύγεια, ΚΗΜ-ΗΣ
6. Αρµόδιο όργανο αποσφράγισης προσφορών: Κληρωθείσα επιτροπή
7. Νόµισµα προσφοράς: € (Ευρώ)
8. Εγγυήσεις
− Εγγύηση συµµετοχής: -εν προβλέπεται
− Εγγύηση καλής εκτέλεσης: -εν προβλέπεται
9. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 3.023,12 € (Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 %)
10. Πηγή χρηµατοδότησης: Προϋπολογισµός ΕΚΑΒ - Παράρτηµα Αλεξ/πολης, ΚΑΕ 1435
11. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Ναι
12. Κριτήριο αξιολόγησης: Χαµηλότερη τιµή
13. ιάρκεια ισχύος προσφοράς: Πέντε (5) µήνες από την επόµενη της διενέργειας της
διαδικασίας ανάθεσης
14. Κρατήσεις: Κάθε νόµιµη κράτηση
15. Αναπροσαρµογή τιµήµατος: -εν προβλέπεται
3
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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1.
I.
II.

Ορισµός διαστάσεων:
Πλάτος πέλµατος σε mm: ……….
Αναλογία πλευρικού τοιχώµατος/πέλµατος (προφίλ) %: ……….

-ιάµετρος ζάντας σε inches: ……….
2.
ιάταξη των λινών: "R" = Radial (Ακτινική)
3.
Προσδιορισµός για χρήση σε οχήµατα τύπου VAN, όπως τα ασθενοφόρα: Σε αυτή
την περίπτωση απαιτείται να φέρουν στο πλευρικό τοίχωµα την ένδειξη "C" µετά τις
III.

διαστάσεις.
4.
είκτης φορτίου (αριθµός ως και 3 ψηφίων): ……….
5.
είκτης ταχύτητας (λατινικό κεφαλαίο γράµµα): ……….
6.
Προσδιορισµός κατηγορίας ελαστικών:
A.
Θερινά - Ασφάλτου ή
B. Λάσπης & Χιονιού (θα πρέπει στο πλευρικό τοίχωµα να φέρει την ένδειξη "M+S") ή
C.
Χειµερινά (θα πρέπει στο πλευρικό τοίχωµα να φέρει την ένδειξη µε το
7.
I.

εικονοσύµβολο "χιονονιφάδα & βουνό")
Γενικές Απαιτήσεις:
Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να µην παρουσιάζουν τα παρακάτω κατασκευαστικά
ελαττώµατα:
•
•

•

II.

III.

IV.

V.

VI.

Ρωγµές πλευρικών τοιχωµάτων και πέλµατος.
Ατέλειες του πλέγµατος ώστε να επηρεάζεται η µορφή και συνεπώς η
αξιοπιστία κατά την χρήση.
-ιαχωρισµό των λινών ή αποκόλληση του πέλµατος.

•

Ανοµοιοµορφία στις διαστάσεις µεταξύ νοητών διαδοχικών εγκαρσίων
τοµών.

•

Ελαττωµατική κυκλική στεφάνη µε κυρτώµατα ή ελλιπή κάλυψη του
µεταλλικού πυρήνα µε ελαστικό.

Όλα τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι τύπου "Tubeless", δηλαδή να µην
απαιτείται η χρήση αεροθαλάµου.
Η ηµεροµηνία κατασκευής των ελαστικών επισώτρων πρέπει να µην υπερβαίνει
τους δώδεκα (12) µήνες κατά την ηµεροµηνία της παράδοσής τους.
Όλα τα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αµεταχείριστα και να στερούνται
εργοστασιακών ελαττωµάτων. -εν θα γίνονται δεκτά ελαστικά που προέρχονται από
αναγόµωση ή επαναχάραξη.
Ο προµηθευτής πρέπει να παρέχει εγγύηση ασφαλούς λειτουργίας των ελαστικών
επισώτρων µέχρι του ορίου της φυσιολογικής φθοράς τους.
Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να προέρχονται από οίκο κατασκευής "Πρώτης
Τοποθέτησης" δηλαδή από κατασκευαστή εγνωσµένου κύρους και αξιοπιστίας, ο
οποίος ήδη να τροφοδοτεί τουλάχιστον µία αυτοκινητοβιοµηχανία µε ελαστικά του για
4
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πρώτη τοποθέτηση στη γραµµή παραγωγής των οχηµάτων.
VII. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να
έχουν έγκριση τύπου σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς
17PROC005868380
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κανονισµούς και την Ελληνική νοµοθεσία- Να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση (Ε), η
χώρα έγκρισης (αριθµός που δηλώνει την χώρα) και ο αριθµός της έγκρισης του
ελαστικού επισώτρου.
VIII.

Επί των πλευρικών τοιχωµάτων των ελαστικών επισώτρων πρέπει να υπάρχουν, σε
ανάγλυφη µορφή, οι προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία και την E.T.R.TO.
επισηµάνσεις και τεχνικά στοιχεία, καθώς το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής τους.
Αυτές οι ενδείξεις θα πρέπει να αποτυπώνονται στα ελαστικά επίσωτρα κατά το
στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιµο προϊόν.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.

Γ. Τζηµόπουλος

2.

Ι. Αδάµπας

3.

Α. Παπαδόπουλος
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