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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λάρισα, 19 Ιουνίου 2017
Αρ.Πρωτ: 4105

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΎΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κ.Α.Ε.
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
CPV
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

“ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΛΟΥ
Συνοπτικός
Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία: 30/06/2017, ημέρα: Παρασκευή και ώρα: 11:00 μ.μ.
Ανταλλακτικά για το Ασθ/ρο ΚΗΙ 6174

VF7ZBTMNB17380256 – CITROEN – 453.083 χλμ.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
1.195,06 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 1.481,87 € με Φ.Π.Α 24%.
120 ΗΜΕΡΕΣ
429/15-06-2017
1431
1051 (Ανταλλακτικά)
Ω0Η6ΟΡ1Π-0ΩΦ
17REQ001541418
34300000-0
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:24210-22966
ΦΑΞ:
24210-22966
e-mail: a.kouta@ekab.gr
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Α/Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας
ΜΠΟΥΖΙ
ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ ΣΕΤ
ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΣΕΤ
ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΠΙΣΩ ΑΡ+ΔΕΞΙ
ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ
ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ
ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ ΣΕΤ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧ ΑΡ+ΔΕΞ
ΤΟΠ ΜΑΟΥΝΤ ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΤΟΠ ΜΑΟΥΝΤ ΔΕΞΙ
ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
ΛΑΔΙΑ
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

4
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

23,81 €
19,84 €
396,80 €
376,96 €
49,60 €
49,60 €
86,30 €
238,08 €
79,36 €
79,36 €
9,92 €
9,92 €
50,42 €
11,90 €

1.481,87 €

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη
διενέργειας του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 στις 12.00μμ .
Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ Λάρισας
Μεζούρλο Π.Γ.Ν.Λάρισας 41110. Τηλ. 2410 685214 Φαξ 2410 617116 στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
Α) Η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής.
Β) Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.
Γ) Τίτλος: Ανταλλακτικά ασθ/ρου Βόλου με ΑΕ 429/15-06-2017.
Δ) Η καταληκτική ημερομηνία λήξης προσφορών
Ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα

Εντός του φακέλου οι οικονομική φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
1.

Σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος περιέχει:
o

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75) του εν λόγω οικονομικού φορέα ότι πληροί τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:


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.



Ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι θα
εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.
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2.

Σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει την Οικονομική
προσφορά σε ευρώ και σύμφωνα με το εξής υπόδειγμα.
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Α/Α



Είδος

Κωδικός

Μονάδα

Είδους

Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή

Συνολική

ΦΠΑ

Τελική

Μονάδας

Τιμή

Τιμή με

χωρίς

χωρίς

ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΦΠΑ

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου κα μη ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης
υπηρεσίας στον τόπο που προβλέπεται.



Οικονομική Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη ν απορρίπτεται ως
απαράδεκτη ενώ δεν επιτρέπονται οι αντιπροσφορές.

3.

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα.

4.

Δε

λαμβάνονται

υπ'

όψη

προσφορές

που

είτε

υποβλήθηκαν

μετά

την

καθορισμένη

ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Παράρτημα του ΕΚΑΒ Λάρισας
έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.
5.

Παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση,
απόρριψη υλικών κλπ., διέπονται από τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016.

6.

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις τα
κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

7.

Τα υλικά θα παραδίδονται άμεσα εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης
κατακύρωσης.

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:
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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
πλείστων, 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.

H Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Λάρισας

Βασιλική Αυγέρη
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