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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λάρισα, 06 Σεπτεμβρίου 2017
Αρ.Πρωτ: 5647

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

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

“ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Συνοπτικός
Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία: 18/09/2017, ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 11:00 π.μ.
Κτίριο ΕΚΑΒ τομέα Τρικάλων Ημερομηνία: 18/09/2017, ημέρα: Δευτέρα και
ώρα: 12:00 μ.μ.
Ανταλλακτικά & Τοποθέτηση σε Ασθ/ρο ΚΗΥ 8461

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΎΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ή ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κ.Α.Ε.
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

WDB9030621P673932
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
324,74 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 402,68 € με Φ.Π.Α 24%.
120 ΗΜΕΡΕΣ

CPV
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

34300000-0, 50112000-3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:24310-78478
ΦΑΞ:
24310-78478
E-Mail: v.euthymiou@ekab.gr

Στο Σύνολο
560/06-09-2017
1431-0881
1990(Ανταλλακτικά) - 1989 (Εργασία)
ΨΟ7ΨΟΡ1Π-ΦΗΥ, ΩΖ1ΨΟΡ1Π-ΩΗΩ
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Α/Α
1

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας
ΣΕΒΡΟΦΡΕΝΟ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

1

300,01 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

1

300,01 €

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΒΡΟΦΡΕΝΟΥ

-

102,67 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

102,67 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

402,68 €

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 & Επισκευή ασθ/ρου ΕΚΑΒ Τρικάλων με ΑΕ 560/06-09-2017.
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

Α. 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.

o

Αντίγραφο άδειας λειτουργίας Συνεργείου, σύμφωνα με την παρ.1 των τεχνικών
προδιαγραφών.

o

Κατάλογος Ειδικών Εργαλείων σε πίνακα Word, σύμφωνα με την παρ.2 των τεχνικών
προδιαγραφών.

2.

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

Είδος

Κωδικός

Μονάδα

Είδους

Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή

Ποσοστό

Συνολική

ΦΠΑ

Τελική

Μονάδος

Έκπτωσης

Τιμή

Τιμή με

χωρίς

χωρίς

ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Α/Α

Είδος

Περιγραφή

Εργατοώρες

Εργασίας

Τιμή

Συνολική

Εργατοώρας
χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ

Τελική

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Τιμή

Τιμή με

ΧΡΟΝΟΣ

Εργατοώρας

ΦΠΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

χωρίς ΦΠΑ

ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ



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.



Χρόνος εκτέλεσης εργασιών μέχρι 20 ημέρες από την αποστολή της ανακοίνωσης κατακύρωσης
του διαγωνισμού. Πέρα των 20 ημερών η προσφορά αποτελεί λόγο απόρριψης ως απαράδεκτη.



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.


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



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

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
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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.
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,

HaynesPro1WorkshopData 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 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
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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

H Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Λάρισας

Βασιλική Αυγέρη
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