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ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙ ΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙ ΚΟΥ ΔΙ ΑΓΩΝΙ ΣΜΟΥ αρ 117

Ν 4412/2016

ΓΙ ΑΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ ΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩ Ν VW
ΑΝΑΘΕΤΟΥ ΣΑ ΑΡΧ Η
ΕΙ ΔΟΣ ΔΙ ΑΓΩ ΝΙ ΣΜΟΥ

“ΕΘΝΙ ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗ Σ Β Ο
Η ΘΕΙ ΑΣ”
ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΡΟΜΗ ΘΕΙ ΑΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ ΚΩ Ν

ΚΡΙ ΤΗ ΡΙ Ο ΚΑΤΑΚΥ ΡΩ ΣΗ Σ

Χ ΑΜΗ ΛΟΤΕΡΗ ΤΙ ΜΗ

ΚΑΤΑΛΗ ΚΤΙ ΚΟΣ Χ ΡΟΝΟΣ Υ ΠΟΒ ΟΛΗ Σ Η ΜΕΡΟΜΗ ΝΙ Α: 11/08/2017, Η ΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥ Η ,
ΠΡΟΣΦΟΡΩ Ν
Ω ΡΑ: 10:00 Π. Μ.
ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΗ ΕΙ ΔΩ Ν
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ DPF ΓΙΑ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ VW
(ΕΦΑΜΙΛΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)
CPV
ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ
ΤΕΧ ΝΙ ΚΕΣ ΠΡΟΔΙ ΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥ ΝΟΛΙ ΚΗ ΠΡΟΫ ΠΟΛΟΓΙ ΣΘΕΙ ΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

34330000-9
ΟΠΩ Σ Ο ΕΠΙ ΣΥ ΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙ ΝΑΚΑΣ
ΕΠΙ ΣΥ ΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

ΔΙ ΑΡΚΕΙ Α Ι ΣΧΥ ΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩ Ν
ΑΡΙ ΘΜΟΣ ΜΙ ΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙ ΑΣ

120 Η ΜΕΡΕΣ
ΑΕ 126 /2017

Κ. Α. Ε.
Α/ Α
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑΝΑΛΗ ΨΗ Σ
Υ ΠΟΧ ΡΕΩ ΣΗ Σ

1431 α

ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙ ΜΕΝΟΥ ΑΙ ΤΗ ΜΑΤΟΣ
ΑΡΜΟΔΙ Α ΕΠΙ ΤΡΟΠΗ:
ΕΠΙ ΤΡΟΠΗ ΑΓ ΟΡΑΣ

17REQ001771174
ΑΡΜΟΔΙ ΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
Ω ΣΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙ ΣΥ ΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙ ΝΑΚΑ

ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

2387
6ΖΦ1ΟΡ1Π-ΦΟΨ
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ ΚΩ ΝΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩ Ν
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩ Ν

Το Εθ νι κό Κέντ ρο Ά μεσης Β οήθ ει ας προκει μένου να προβ εί στ ην ανάδειξ η αναδόχου γι α την
παραπάν ω προμή θ ει α προσκαλεί κάθ ε ενδι αφερόμενο να υποβ άλει προσφορά γι α το υπό
προμή θ ει α εί δος έ ως την οριζ όμενη κατ αληκτι κή ημερομηνί α και ώρα.




ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Οι προσφορές του δι αγ ωνι σμού υποβ άλλονται σύ μφωνα με το Ν 4412/2016 , και θ α
απευθ ύ νονται στ ην αρμόδι α επι τροπή που έχει συγ κροτηθ εί με απόφαση του Δ. Σ. του Ε. Κ. ΑΒ
. .
2. Οι προσφορές θ α αποστέλλονται θ α κατ ατίθ ενται σε κλει στό φάκελο πάν ω στ ον οποί ο θ α
πρέ πει να αναγ ράφοντ αι ευκρι νώς τα κάτ ωθ ι:

ΕΘΝΙ ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗ Σ Β Ο
Η ΘΕΙ ΑΣ, παράρτ ημα Πάτ ρας
Η λέξ η ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαί α γ ράμματ α

Ο αριθ μός της μι κροπρομή θ ει ας ΑΕ τα εί δη στ α οποί α αναφέρεται η προσφορά
Τα στ οι χεί α του αποστολέα – προσφέροντος
Μέ σ α σ τόν αν ωτέ ρωφ άκελο θ απε ρι έχον ται ( ε π
ί πο ινή απο κλεισμού )
A Το τυ πο πο ιημένο έν τυ πο υ π
εύθυνης δήλ ω
σης ( ΤΕΥΔ) του άρθ ρου 79 παρ 4 του ν 4412 /
2016 γι αδιευκόλυνση σ ας υ πάρχ ει αν αρτη μένο σε ε π
εξε ργ άσιμη μο ρφή σ την
ισ τοσελίδ ατου ΕΚΑΒ ( www.ekab.gr).
Β Έν ας κλεισ τός υ π
οφ άκελλος με την ένδειξη “ τεχνική προ σφο ρά” (ό π
ου θ α πε ρι έχει
όλ α τα απαι τούμεν α τεχνικ ά πι σ το ποιη τικ ά προ δι αγ ραφές πο υ ζη τούν ται σ το
επ
ισυν απτό μενο κείμενο με την ένδειξη ΤΕΧ ΝΙ ΚΕΣ ΠΡΟΔΙ ΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ)
Γ Έν ας κλεισ τός υ π
οφ άκελος με την ένδειξη “οικονομική προ σφο ρά” θ α πε ρι έχει την
προ σφε ρόμενη τι μή γι ακ αταλύ τες ΕΦΑΜΙ ΛΛΗΣ ΠΟΙ ΟΤΗΤΑΣ

Στ ην έγγ ραφη προσφορά του ο ενδι αφερόμενος προσφέρων θ ααναλαμβ άνει ρητ ώς την δέσμευση
ότι θ α εκτελέσει την προμή θ ει α σύ μφωνα με τους όρους και τι ς τεχνι κές προδι αγ ραφές που
πε ριγ ράφονται στ ην παρού σα πρόσκληση. Έξ οδα μεταφοράς τ ων υπό προμή θ ει α ει δών
ε πιβ αρύ νουν τον προμηθ ευτή . Η μειοδοσί αγίνε ται με κ ρι τή ριο τη χ αμηλό τε ρη τι μή .

2. Οι προσφερόμενες τι μές πρέ πει να έχουν σαφή παραπομπή στ ο Παρατ ηρητή ρι ο Τι μών της
Ε. ΠΥ
. . ( με παραπομπή στ ο υλι κό ί δι ο ή αντί στοι χο, τον α/ α, πε ριγ ραφή , τι μή κ. λ. π.). Σε
πε ρί πτ ωση που δεν πε ρι λαμβ άνοντα στ ο Παρατ ηρητή ρι ο Τι μών πρέ πει να γίνεται σαφή ς
μνεί α προς τού το.

3. Χ ρόνος παράδοσης : ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙ ΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΛΟΙ ΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η γ νωστοποί ηση της κατ ακυρωτι κή ς απόφασης του αρμοδί ου προς τού το οργ άνου του
φορέα που δι ενεργ εί τον πρόχει ρο δι αγ ωνι σμό, γίνεται με έγγ ραφη ει δοποί ηση που
αποστέλλεται με φαξ ή e-mail.
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2. Πρι ν την υπογ ραφή σύ μβ ασης ο ανάδοχος πρέ πει να προσκομί σει τα από τον νόμο
προβ λεπόμενα δι και ολογ ητι κά .
3. Η παραλαβ ή τ ων συμβ ατι κών ει δών, ο χρόνος παραλαβ ή ς τους, κυρώσει ς γι α εκπρόθ εσμη
παράδοση, απόρριψ η υλι κών κλπ, δι έποντ αι από τα οριζ όμενα στ α Ν 4412/2016.
4. Η πληρωμή της αξ ί ας του συμβ ατι κού εί δους, θ α γίνει μετά την ορι στι κή ποι οτι κή και
ποσοτι κή παραλαβ ή του συμβ ατι κού εί δους.
5. Ο προμηθ ευτή ς υπόκει ται στι ς νόμι μες κρατή σει ς.
6. Τα απαι τού μενα γι ατην πληρωμή δι και ολογ ητι κά ορίζ ονται στ ο Ν 4412/2016.
7. Γι α ότι δεν πε ρι λαμβ άνεται στ ην παρού σα ι σχύ ουν οι σχετι κές πε ρί προμηθ ει ών δι ατάξ ει ς
της κεί μενης νομοθ εσί ας, όπως εκάστοτε ι σχύ ουν.

ΣΤΟΙΧΕΙ
Α
ΕΝΤΟΛ
ΗΣ/
ΔΙΑΚΗΡ
ΥΞΗΣ

ΑΕ
126/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟ
ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ DPF
ΕΦΑΜΙΛΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
VW
TEMAXIA 3

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
e-mail
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΣΜΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛ.:2610 635937

11-08-2017

EΩΣ ΤΟΥ
ΠΟΣΟY
2.529,50€ με

e-mail: patra@ekab.gr

Φ.Π.Α

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
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τις προδιαγραφές, τον ποιοτικό έλεγχο και την έγκριση του αρχικού κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση δεν
γίνονται δεκτά απλώς μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
i.1.

Γ. Τζ ημόπουλος

i.2.

Ι. Αδάμπας

i.3.

Α. Παπαδόπουλος

Η παρού σα πρόσκληση αναρτ άται ηλεκτρονι κά στ ο ΔΙ ΑΥ ΓΕΙ Α www.diavgeia.gov.gr, στ η δι αδι κτυακή
πύ λη της Γεν. Γραμματεί ας Εμπορεί ου www.promitheus.gov.gr, καθ ώς και στ ην ι στοσελί δα της
Αναθ έτουσας Αρχή ς www.ekab.gr.

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

