ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Σαχ. Δ/νςθ
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Θεςςαλονίκη, 07 Νοεμβρίου 2017
Α.Π. 9993

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
Σο Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ - Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ, κατόπιν του υπϋ αρικμ. ΑΕ 482/25-10-17
Αιτιματοσ προμικειασ, καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν προςφορζσ για τθν προμικεια των
παρακάτω υλικϊν ι/και υπθρεςιϊν
Ανακζτουςα Αρχι
Διεφκυνςθ Διαβίβαςθσ Προςφορϊν

Ημερομθνία, Ώρα και Σόποσ Αποςφράγιςθσ των
Προςφορϊν
Προκεςμία Παραλαβισ Προςφορϊν
Αρμόδιο Όργανο Αποςφράγιςθσ Προςφορϊν
Περιγραφι του Φυςικοφ Αντικειμζνου

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
Επιτροπι Ζρευνασ και Αγοράσ Ανταλλακτικϊν
ΕΚΑΒ – Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ 555 35
Σρίτθ 21 Νοεμβρίου 2017 10.00 π.μ.
Κτιριο Διοίκθςθσ
Ζωσ Σρίτθ 21 Νοεμβρίου 2017 Ώρα 10.00
Αρμόδια Επιτροπι
Κεφαλάσ Βαςίλειοσ 2313 326672
Ανάκεςθ διενζργειασ τεχνικοφ ελζγχου και
πιςτοποίθςθσ ΑΕΡΟΦΤΛΑΚΙOY 1 x 1.000 lit του
ςυνεργείου οχθμάτων του ΕΚΑΒ ςτο παράρτθμα
Θεςςαλονίκθσ
Η πιςτοποίθςθ κα περιλαμβάνει:
α) οπτικόσ ζλεγχοσ αεροφυλακίου και των
ςυγκολλιςεων,
β) ζλεγχοσ πινακίδασ ςιμανςθσ,
γ) παχυμετριςεισ με τθν μζκοδο των υπεριχων ςτο
κζλυφοσ, τον πυκμζνα και το καπάκι του
αεροφυλακίου,
δ) ζλεγχοσ λειτουργίασ αςφαλιςτικϊν (Pmax=Ps x
1,10),
ε) υδραυλικι δοκιμι ςε πίεςθ
Pt =1,5 x Ps (όπου Pt είναι θ πίεςθ δοκιμισ και Ps θ
πίεςθ λειτουργίασ του αεροφυλακίου) και παραμονι
ςτθν πίεςθ αυτι για μία ϊρα.
Προετοιμαςία ζλεγχου που κα περιλαμβάνει:
• α) τα αεροφυλάκια να είναι άδεια από αζρα,
• β) να είναι ταπωμζνα,
• γ) να είναι γεμάτα με νερό,
1

• δ) να ζχουν μία ζξοδο ½’’ με βάννα.
Αντικατάςταςθ, μετά το πζρασ τθσ επικεϊρθςθσ, του
αςφαλιςτικοφ του αεροφυλακίου

Εκτιμϊμενθ υνολικι Σάξθ Μεγζκουσ τθσ φμβαςθσ
Είδοσ Διαδικαςίασ
Πθγι Χρθματοδότθςθσ - ΚΑΕ
ΑΔΑ Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ
Αναπροςαρμογι Σιμιματοσ
Απαιτοφμενεσ Εγγυιςεισ
Σεχνικά Χαρακτθριςτικά
Κριτιριο Ανάκεςθσ
Δυνατότθτα Τποβολισ Προςφοράσ για Ζνα ι
Περιςςότερα Σμιματα τθσ φμβαςθσ
Τποβολι Εναλλακτικϊν Προςφορϊν
Διάρκεια Ιςχφοσ Προςφορϊν
Κωδικόσ/οι CPV
Διάρκεια φμβαςθσ
Γλϊςςα φνταξθσ των Προςφορϊν

Αφορά ςτθν υποχρζωςθ, βάςει νομοκεςίασ, για
τεχνικό ζλεγχο και ζκδοςθσ πιςτοποίθςθσ των
ανυψωτικϊν διατάξεων
Σα οριηόμενα ςτθν Τπ. Απόφαςθ 14165/Φ17.4/373/93
(ΦΕΚ 673/Β/02-09-1993)
352,15 € υμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ
Προχπολογιςμόσ ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 0412
70ΣΑΟΡ1Π-Ν9
Όχι
Όχι
Περιγραφι
H Πλζον υμφζρουςα από Οικονομικι Άποψθ
Προςφορά Βάςει Σιμισ
Όχι
Όχι
4 Μινεσ
79132000-8
Με τθν παραλαβι των υλικϊν/υπθρεςιϊν
Ελλθνικι

Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται:
α) θ λζξθ Προςφορά, β) θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, γ) Ο ΑΕ προμικειασ, δ) θ καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, ε) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα
Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
α) Τπεφκυνθ διλωςθ (επιςυνάπτεται), Σεχνικι Προςφορά, Οικονομικι Προςφορά.
Σα ζξοδα μεταφοράσ επιβαρφνουν τον οικονομικό φορζα.
Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει με πίςτωςθ, μετά τθν παραλαβι των υλικϊν από τθν αρμόδια
οικονομικι υπθρεςία του ΕΚΑΒ με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά.
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν δεν πρζπει να ξεπερνά τισ τριάντα (30) μζρεσ από τθν θμερομθνία
κατακφρωςθσ ι ενθμζρωςθσ.

Η Διευθφντρια του ΕΚΑΒ Θεςςαλονίκησ

Αγγελική Σςιοφπα
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ
Ημερομθνία:
Επωνυμία:
Διεφκυνςθ:
Σθλ.
FAX
Email
ΠΡΟ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεςςαλονίκησ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ για το αίτθμα προμικειασ με Αρικμό Εντολισ 482/17
φμφωνα με το παραπάνω αίτθμα προμικειασ και τθ πρόςκλθςθ ενδιαφζροντόσ του, ςασ προςφζρουμε
τα παρακάτω είδθ με τουσ κατωτζρω οικονομικοφσ όρουσ.
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ
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Ανάκεςθ διενζργειασ τεχνικοφ
ελζγχου και πιςτοποίθςθσ
ΑΕΡΟΦΤΛΑΚΙOY 1 x 1.000 lit
Η πιςτοποίθςθ κα περιλαμβάνει:
α) οπτικόσ ζλεγχοσ αεροφυλακίου
και των ςυγκολλιςεων,
β) ζλεγχοσ πινακίδασ ςιμανςθσ,
γ) παχυμετριςεισ με τθν μζκοδο των
υπεριχων ςτο κζλυφοσ, τον
πυκμζνα και το καπάκι του
αεροφυλακίου,
δ) ζλεγχοσ λειτουργίασ
αςφαλιςτικϊν (Pmax=Ps x 1,10),
ε) υδραυλικι δοκιμι ςε πίεςθ
Pt =1,5 x Ps (όπου Pt είναι θ πίεςθ
δοκιμισ και Ps θ πίεςθ λειτουργίασ
του αεροφυλακίου) και παραμονι
ςτθν πίεςθ αυτι για μία ϊρα.
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Προετοιμαςία ζλεγχου που κα
περιλαμβάνει:
• α) τα αεροφυλάκια να είναι άδεια
από αζρα,
• β) να είναι ταπωμζνα,
• γ) να είναι γεμάτα με νερό,
• δ) να ζχουν μία ζξοδο ½’’ με
βάννα.
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Αντικατάςταςθ, μετά το πζρασ τθσ
επικεϊρθςθσ, του αςφαλιςτικοφ του
αεροφυλακίου
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ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ

ΕΠΩΝΤΜΙΑ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ

ΣΙΜΗ
ΠΑΡΑΣΗΡΙΟΤ
ΣΙΜΩΝ ΕΠΤ

Ο προςφζρων

(Yπογραφι, ςφραγίδα εταιρείασ)
(Ονοματεπϊνυμο, Ιδιότθτα ςτθν εταιρεία
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