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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

: ΑΝΑΤ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΙΣΚΟΣ 27
: 24133 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
: Παρασκευόπουλος Κων/νος
: 27210-80313
: 27210-80313
: k.paraskeuopoulos@ekab.gr

Καλαμάτα , 03/03/2017
Αρ πρωτ : 422
ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2)ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

“ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/03/2017, ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ, ΩΡΑ: 12:00 Π.Μ.

CPV
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΝΑ Α.Ε.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κ.Α.Ε.
Α/Α
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

34330000-9, 50112000-3.
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
(ΑΕ 01) 480,00€ με Φ.Π.Α. (ΑΕ 02) 1415,00€ με Φ.ΠΑ

ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

120 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΕ :01/2017, ΑΕ :02/2017,
1431,0881.
1187,1186.
Ω5ΩΨΟΡ1Π-ΥΣ5, ΩΒΖΗΟΡ1Π-Η39.
(ΑΕ 01) 17REQ005799001, (ΑΕ 02) 17REQ005800289,
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη
αναδόχου για τις παραπάνω προμήθειες προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει
προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη έως την οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία
και ώρα..

1

ΑΔΑ: 6ΛΜΗΟΡ1Π-43Γ

17PROC005870251
2017-03-03
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.6
του Π.Δ. 118/07, 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 φάκελο ( η με e-mail ,η με
ΦΑΞ) πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
• ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, παράρτημα Τρίπολης
• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
• Ο αριθμός της μικροπρομήθειας ΑΕ τα είδη στα οποία αναφέρεται η
προσφορά
• Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος
3. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει
ρητώς την δέσμευση ότι θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και
τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Έξοδα
μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
4. Η μειοδοσία γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
5. 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.
6. Να αναφέρεται η Χώρα προέλευσης του προϊόντος.
7. Να αναφέρεται η διάρκεια της εργοστασιακής Εγγύησης του Προϊόντος.

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. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για
εκπρόθεσμη παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στα
άρθρα 27 , 28, 32,33 και 34 του ΠΔ118/07.
3. Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους, θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού είδους.
4. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
5. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35 του Π.Δ.
118/07.
6. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΣΤΟΙΧΕΙ
Α
ΕΝΤΟΛΗ
Σ/
ΔΙΑΚΗΡΥ
ΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΤΕΛΙΚΗ
ΠΙΘΑΝ
ΗΜΕΡΟΜ
Η
ΔΑΠΑΝ
ΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ
Η
ΣΕ
Σ
ΠΡΟΣΦΟΡ
ΕΥΡΩ
ΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX e-mail
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚA
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
ΚΗΙ-3303 FIAT DUCATO ΑΠΛΟ
ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Α.Ε.:
01/2017

ΕΙΔΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
METAΧΕΙΡΙΣΜΕΝ
Η ΠΟΡΤΑ
ΟΔΗΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΕ
Μ
1

14-03-2017

480,00€
(ΜΕ
ΦΠΑ
24%)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΙ-3303 ΦΙΑΤ
DUΚΑΤΟ ΑΠΛΟ
ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Α.Ε.:
02/2017

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΛΟΝΑΣ ΑΡ.-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΣΠΙΕ
ΑΡ.-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΝΟ ΠΙΣΩ ΑΡ.-ΒΑΦΗ
ΠΟΡΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΣΑ-ΒΑΦΗ ΚΟΛΟΝΑΣ ΑΡ.
ΜΕΣΑ –ΒΑΦΗ ΜΑΣΠΙΕ ΑΡ.-ΒΑΦΗ ΠΛΑΙΝΟ
ΕΜΠΡΟΣ ΑΡ. ΚΑΤΩ-ΒΑΦΗ ΠΛΑΙΝΟ ΠΙΣΩ ΑΡ.
ΚΑΤΩ

14-03-2017

1415,00
€
(ΜΕ
ΦΠΑ
24%)

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΗΛ.:27210-80313
FAX: 27210-80313
e-mail:
k.paraskeuopoulos@ekab
.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΗΛ.:27210-80313
FAX: 27210-80313
e-mail:
k.paraskeuopoulos@ekab
.gr

Η
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΕΚΑΒ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΗΛ:27210-80313
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΟΙΚΙΣΚΟΣ 27 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τ.Κ. 24133
ΤΗΛ:27210-80313
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
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).
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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 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.

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, HaynesProWorkshopData 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 Σελίδα 2 από 3
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

 ελλείψει και

και η χρήση ανταλλακτικών εφάμιλλης ποιότητας (Matching Quality) ή



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
Σελίδα 3 από 3 συντήρηση ή επισκευή του οχήματος γνήσια ανταλλακτικά (Genuine
Parts) σε χαμηλότερη, τελική τιμή από αυτήν της προσφοράς του αναδόχου ή τα

5

ΑΔΑ: 6ΛΜΗΟΡ1Π-43Γ

17PROC005870251
2017-03-03
διαθέτει ήδη στην αποθήκη του  ο ανάδοχος υποχρεούται  εάν το απαιτήσει ο

 να εκτελέσει την εργασία χρησιμοποιώντας τα ανταλλακτικά που
θα του παραδώσει ο αναθέτων  τιμολογώντας στο τέλος μόνο το κόστος των
αναθέτων φορέας

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.

 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

8. Το Συνεργείο να διαθέτει χώρο στάθμευσης

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
Χρόνος παράδοσης : παράδοση εντός τριάντα (30) ηµερών από την ζήτησή τους µε
δελτίο παραγγελίας που θα συντάξει και θα αποστείλει το Παράρτηµα του ΕΚΑΒ
Τρίπολης στον Προµηθευτή.
Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών θα ισχύει “η χαµηλότερη τιµή”
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 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
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ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
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