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Σθλζφωνο
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΘ ΒΟΘΘΕΙΑ
4Θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΤΘΡΟΝΑ
ΑΘΕΝΟΤ SPENCER 427

CPV

34913000-0
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ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ
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1667,55

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

120 θμζρεσ

ΑΡΙΘΜΟ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

170

Κ.Α.Ε.

1431

Α/Α ΑΠΟΦΑΘ ΑΝΑΛΘΨΘ ΤΠΟΧΡΕΩΘ
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Σο Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ προκειμζνου να προβεί ςτθν ανάδειξθ αναδόχου για προμικεια
ανταλλακτικϊν πολυκρόνασ : Προςκαλεί κάκε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προφορά για τα υπό
προμικεια είδθ, ζωσ τθν οριηόμενθ καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα.

Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΣΕΜΑΧΙΑ

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ
Φ.Π.Α

ΤΦΑΜΑ ΔΓΡΑ ΠΟΛΤΘΡΟΝΑ
ΑΘΔΝΟΤ ΚΩΓ.ST 00422

3

YΦΑΜΑ ΠΛΑΣΗ ΠΟΛΤΘΡΟΝΑ
ΑΘΔΝΟΤ ΚΩΓST00430

3

34913000-0

ΣΗΛΔΚΟΠΙΚΗ ΚΑΣΩ ΥΔΙΡΟΛΑΒΗ
ΓΔΞΙΑ ST30457

2

297,60

34913000-0

ΣΗΛΔΚΟΠΙΚΗ ΚΑΣΩ ΥΔΙΡΟΛΑΒΗ
ΑΡΙΣΔΡΗ ST30437

2

297,60

34913000-0

AΛΜΙΝΔΝΟΙ ΠΟΙΡΟΙ ΑΦΑΛΔΙΑ
ΒΑΗ ΠΟΛΤΘΡΟΝΑ

10

124,00

34913000-0

ΥΔΙΡΟΛΑΒΗ ΠΑΝΩ ΑΝΟΙΓΩΜΔΝΗ
ΠΟΛΤΘΡΟΝΑ ΚΩΓST30473

6

595,20

34913000-0
34913000-0

260,40
260,40

Τπόδειγμα Πίνακα Οικονομικισ Προςφοράσ Α.Δ.

Α/Α

ΕΙΔΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ
(ςε
τεμάχια)

ΤΦΑΜΑ ΔΓΡΑ ΠΟΛΤΘΡΟΝΑ
ΑΘΔΝΟΤ ΚΩΓ.ST 00422

3

2

YΦΑΜΑ ΠΛΑΣΗ ΠΟΛΤΘΡΟΝΑ
ΑΘΔΝΟΤ ΚΩΓST00430

3

3

ΣΗΛΔΚΟΠΙΚΗ ΚΑΣΩ ΥΔΙΡΟΛΑΒΗ
ΓΔΞΙΑ ST30457

2

4

ΣΗΛΔΚΟΠΙΚΗ ΚΑΣΩ ΥΔΙΡΟΛΑΒΗ
ΑΡΙΣΔΡΗ ST30437

2

5

AΛΜΙΝΔΝΟΙ ΠΟΙΡΟΙ ΑΦΑΛΔΙΑ
ΒΑΗ ΠΟΛΤΘΡΟΝΑ

10

6

ΥΔΙΡΟΛΑΒΗ ΠΑΝΩ ΑΝΟΙΓΩΜΔΝΗ
ΠΟΛΤΘΡΟΝΑ ΚΩΓST30473

6

1

Σιμή ανά
τεμάχιο
Χωρίσ
ΦΠΑ

υνολική
τιμή είδουσ
χωρίσ

ΦΠΑ

ΦΠΑ υνολική
τιμή
είδουσ
χωρίσ

Παρατηρ
ητήριο
Σιμϊν
ΕΠΤ την
…………..

ΠΡΟΦΟΡΕ
1. Οι προςφορζσ του διαγωνιςμοφ υποβάλλονται ςφμφωνα με το άρκρο 38 παρ. 6 του Π.Δ.
118/07, μζχρι τθν 15/11/2017 Ημζρα Σετάρτη ϊρα 12:00 ςτο πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ
(Διαςταφρωςθ Βουτϊν και ταυρακίων ζναντι ΣΕΠ ΠΑΓΝΘ Σ.Κ. 71110) και κα απευκφνονται
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2.

3.

4.

5.

6.

ςτθν αρμόδια επιτροπι που ζχει ςυγκροτθκεί με τθν υπ’ αρ. 36/29-12-2016/ κζμα ΕΘΔ 2
Απόφαςθ του Δ.. του Ε.Κ.Α.Β.
Οι προςφορζσ κα κατατίκενται ςε φάκελο πάνω ςτον οποίο κα πρζπει να αναγράφονται
ευκρινϊσ τα κάτωκι:
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΘ ΒΟΘΘΕΙΑ, 4Θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ,
Διαςταφρωςθ Βουτϊν και ταυρακίων ζναντι ΣΕΠ ΠΑΓΝΘ Σ.Κ. 71110.
 Θ λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
 Ο αρικμόσ μικροπρομικειασ 170/25-10-2017 και τα είδθ ςτα οποία αναφζρεται θ
προςφορά
 Σα ςτοιχεία του αποςτολζα – προςφζροντοσ.
τθν ζγγραφθ προςφορά του ο ενδιαφερόμενοσ προςφζρων κα αναλαμβάνει ρθτϊσ τθν
δζςμευςθ ότι κα εκτελζςει τθν προμικεια ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που
περιγράφονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. Ζξοδα μεταφοράσ των υπό προμικεια ειδϊν
επιβαρφνουν τον προμθκευτι.
Η μειοδοςία γίνεται κατ’ είδοσ, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και οι προςφζροντεσ
προμηθευτζσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για μεμονωμζνα είδη που
περιλαμβάνονται ςτην ανωτζρω κατάςταςη των ειδϊν/υλικϊν.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ πρζπει να ζχουν ςαφι παραπομπι ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν τθσ
Ε.Π.Τ. (με παραπομπι ςτο υλικό ίδιο ι αντίςτοιχο, τον α/α, περιγραφι, τιμι κ.λ.π.). ε
περίπτωςθ που δεν περιλαμβάνονται ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν πρζπει να γίνεται ςαφισ
μνεία προσ τοφτο.
Χρόνοσ παράδοςθσ ζωσ 30 θμζρεσ από τθν θμερομθνία κατακφρωςθσ.

Δικαιολογητικά υμμετοχήσ
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ( ΤΔ του Ν.4412/2016 άρθρο 79 παρ. 4 και
αποτελείται από ενημερωμζνη υπεφθυνη δήλωςη, με τισ ςυνζπειεσ του Ν.1599/1986(Α 75 ωσ
προκαταρτική απόδειξη προσ αντικατάςταςη των πιςτοποιητικϊν που εκδίδουν δημόςιεσ αρχζσ ή
τρίτα μζρη, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο υποψήφιοσ οικονομικόσ φορζασ πληροί τισ προχποθζςεισ
ςφμφωνα με τον Ν. 4412/2016. Σο ΣΕΤΔ αποτελείται από επίςημη δήλωςη του υποψήφιου
οικονομικοφ φορζα ότι ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ δεν ιςχφει και/ή ότι πληροφται το ςχετικό
κριτήριο επιλογήσ και παρζχει τισ κατάλληλεσ πληροφορίεσ, όπωσ απαιτείται από την αναθζτουςα
αρχή. Πρζπει να φζρει ημερομηνία, εντόσ των τελευταίων τριάντα (30 ημερολογιακϊν ημερϊν,
προ τησ καταληκτικήσ ημερομηνίασ υποβολήσ των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςη του
γνηςίου τησ υπογραφήσ από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π. Οδηγίεσ ςυμπλήρωςησ για το
ΣΕΤΔ αναφζρονται ςτην κατευθυντήρια οδηγία 15 τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ (Α.Δ.Α ΩΧ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ Προσ
διευκόλυνςη των ςυμμετεχόντων το ΣΕΤΔ διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή ςτη ιςτοςελίδα του
ΕΚΑΒ (www. ekab.gr .

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Θ γνωςτοποίθςθ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ του αρμόδιο προσ τοφτο οργάνου του φορζα
που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνιςμό, γίνεται με ζγγραφθ ειδοποίθςθ που αποςτζλλεται
με φαξ.
2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατείνεται το ανϊτερο μζχρι το ½ αυτοφ με
επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου για τθν επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων
(Π.Δ. 118/2007 αρ. 26) ι να μετατίκεται.
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3. Θ παραλαβι των ςυμβατικϊν ειδϊν, ο χρόνοσ παραλαβισ τουσ, κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ
παράδοςθ, απόρριψθ υλικϊν κλπ, διζπονται από τα οριηόμενα ςτα άρκρα 27, 28, 32,33 και
34 του ΠΔ 118/07.
4. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ του ςυμβατικοφ είδουσ, κα γίνει μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και
ποςοτικι παραλαβι του ςυμβατικοφ είδουσ.
5. Ο προμθκευτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ.
6. Σα απαιτοφμενα για τθν πλθρωμι δικαιολογθτικά ορίηονται ςτο άρκρο 35 του Π.Δ. 118/07.
7. Για ότι δεν περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα ιςχφον οι ςχετικζσ περί προμθκειϊν διατάξεισ τθσ
κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.
Θ παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται θλεκτρονικά ςτο ΔΙΑΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr , ςτθν διαδικτυακι
πφλθ τθσ Γεν. Γραμματείασ Εμπορείου www.promitheus.gov.gr , κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ www.ekab.gr .

Θ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΟΤ ΕΚΑΒ
4θσ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΗΕΑΚΘ ΜΑΓΔΑΛΙΝΘ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ ΟΧΘΜΑΣΩΝ
Σο όποιο ανταλλακτικό ενόσ αυτοκινιτου προςδιορίηεται μονοςιμαντα από τον τφπο του
αυτοκινιτου, για το οποίο προορίηεται, και τον κωδικό ανταλλακτικοφ που όριςε ο καταςκευαςτισ
του αυτοκινιτου. Σαυτόχρονα ο κωδικόσ ανταλλακτικοφ του καταςκευαςτι του αυτοκινιτου
προςδιορίηει και όλεσ τισ ιδιότθτεσ και ποιοτικά χαρακτθριςτικά που ζχει το πρότυπο ανταλλακτικό
το οποίο χρθςιμοποιείται ςτθ γραμμι ςυναρμολόγθςθσ του οχιματοσ (ανταλλακτικό πρϊτθσ
τοποκζτθςθσ) και τισ οποίεσ ιδιότθτεσ και ποιοτικά χαρακτθριςτικά κα πρζπει υποχρεωτικϊσ να
πλθροφν και τα υπό προμικεια ανταλλακτικά. υνεπϊσ τα προσ προμικεια ανταλλακτικά κα πρζπει
να είναι Γνιςια Ανταλλακτικά ι Εφάμιλλθσ Ποιότθτασ Ανταλλακτικά, κατά τθν ζννοια του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ.461/2010 (Block Exemption Regulation).
Ωσ Γνθςία Ανταλλακτικά γίνονται δεκτά τα παρακάτω:
α) O.E. ανταλλακτικά αυτοκινιτων (O.E.=Original Equipment): Πρόκειται για ανταλλακτικά
αυτοκινιτων, που καταςκευάηονται από κορυφαίουσ καταςκευαςτζσ με τουσ οποίουσ οι
αυτοκινθτοβιομθχανίεσ ζχουν ςυνάψει ςυμβόλαια προμθκειϊν. Σα ανταλλακτικά αυτά πωλοφνται
ςε ςυςκευαςίεσ που φζρουν το εμπορικό ςιμα τθσ αυτοκινθτοβιομθχανίασ και ςυνικωσ
αποκαλοφνται «Γνιςια ανταλλακτικά / Genuine parts» αυτοκινιτων.
β) O.E.M./O.E.S. ανταλλακτικά αυτοκινιτων (O.E.M.=Original Equipment Manufacturer & O.E.S.=
Original Equipment Supplier): Πρόκειται για τα ίδια ακριβϊσ ανταλλακτικά αυτοκινιτων με τα γνιςια,
τα οποία προζρχονται ακριβϊσ από τουσ ίδιουσ καταςκευαςτζσ ανταλλακτικϊν, που προμθκεφουν
τισ αυτοκινθτοβιομθχανίεσ με ανταλλακτικά αυτοκινιτων πρϊτθσ τοποκζτθςθσ. Σα ανταλλακτικά
αυτά πωλοφνται ςτισ ςυςκευαςίεσ του καταςκευαςτι τουσ και όχι ςτισ ςυςκευαςίεσ που φζρουν το
εμπορικό ςιμα κάκε αυτοκινθτοβιομθχανίασ.
Ωσ Εφάμιλλθσ Ποιότθτασ Ανταλλακτικά (Matching Quality Spare Parts) γίνονται δεκτά τα
ανταλλακτικά που ο παραγωγόσ τουσ είναι ςε κζςθ, ανά πάςα ςτιγμι, να πιςτοποιιςει ότι τα
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ανταλλακτικά αυτά ζχουν τθν ίδια ποιότθτα με τα ςυςτατικά μζρθ που χρθςιμοποιικθκαν για τθ
ςυναρμολόγθςθ των ςχετικϊν αυτοκινιτων οχθμάτων.
Ειδικϊσ για το τμιμα τθσ διαςκευισ ενόσ οχιματοσ ςε Αςκενοφόρο, ο διαςκευαςτισ χρθςιμοποίει,
ωσ επί το πλείςτον, τον κωδικό του εξαρτιματοσ που όριςε ο παραγωγόσ του εξαρτιματοσ και δεν
ορίηει άλλον δικό του κωδικό. υνεπϊσ, ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, το ανταλλακτικό και
χαρακτθριςτικά του προςδιορίηονται από το κωδικό του παραγωγοφ του.
τθν περιγραφι ενόσ ανταλλακτικοφ είναι δυνατόν να ηθτοφνται “Ανταλλακτικά εργοςταςιακισ
ανακαταςκευισ”. ε αυτι τθν περίπτωςθ κακορίηονται τα ακόλουκα:
Ανταλλακτικά αυτοκινιτων ανακαταςκευισ (Remanufactured or Rebuilt Parts): Πρόκειται για
προθγουμζνωσ χρθςιμοποιθμζνα ανταλλακτικά αυτοκινιτων, τα οποία ζχουν υποςτεί ανακαταςκευι
και λειτουργοφν ωσ καινοφρια ανταλλακτικά αυτοκινιτων. Εφόςον ηθτοφνται, γίνονται δεκτά μόνον
εργοςταςιακισ ανακαταςκευισ ανταλλακτικά. Δθλαδι ανταλλακτικά που ανακαταςκευάςτθκαν
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ, τον ποιοτικό ζλεγχο και τθν ζγκριςθ του αρχικοφ καταςκευαςτι. ε
κάκε περίπτωςθ δεν γίνονται δεκτά απλϊσ μεταχειριςμζνα ανταλλακτικά αυτοκινιτων.

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ( ΤΔ
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147 ]
για διαδικαςίεσ ςφναψησ δημόςιασ ςφμβαςησ κάτω των ορίων των οδηγιϊν
Μζροσ Ι: Πληροφορίεσ ςχετικά με την αναθζτουςα αρχή/αναθζτοντα φορζαi και τη διαδικαςία
ανάθεςησ
Παροχή πληροφοριϊν δημοςίευςησ ςε εθνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατή η
αδιαμφιςβήτητη ταυτοποίηςη τησ διαδικαςίασ ςφναψησ δημόςιασ ςφμβαςησ:
Α: Ονομαςία, διεφθυνςη και ςτοιχεία επικοινωνίασ τησ αναθζτουςασ αρχήσ (αα /
αναθζτοντα φορζα (αφ
- Ονομαςία: *ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΘ ΒΟΘΘΕΙΑ (ΕΚΑΒ)……+
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ : *.50184.+
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *ΔΙΑΣΑΤΡΩΘ ΒΟΤΣΩΝ ΣΑΤΡΑΚΙΑ
Π.Α.Γ.Ν.Θ ΘΡΑΚΛΕΙΟ……+
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΛΕΚΚΑ ΒΑΙΛΕΙΟ]
- Σθλζφωνο: *28310 22361]
- Θλ. ταχυδρομείο: *……+
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.ekab.gr]
Β: Πληροφορίεσ ςχετικά με τη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ
- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του
ςχετικοφ CPV): [34913000-0……+
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘ: *……+
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν
υπάρχει): [170]
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