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Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2017
Α.Π :10858

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
Σο ΕΚΑΒ - Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ, κατόπιν του υπϋ αρικμ. ΑΕ 560/30-11-17 Αιτιματοσ προμικειασ,
καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν προςφορζσ για τθν προμικεια των παρακάτω υλικϊν
ι/και υπθρεςιϊν
Διεφκυνςθ Διαβίβαςθσ Προςφορϊν

Προκεςμία Παραλαβισ Προςφορϊν
Αρμόδιο Όργανο Αποςφράγιςθσ
Προςφορϊν
Περιγραφι του Φυςικοφ Αντικειμζνου
Εκτιμϊμενθ υνολικι Σάξθ Μεγζκουσ
Πθγι Χρθματοδότθςθσ - ΚΑΕ
Σεχνικά Χαρακτθριςτικά
Κριτιριο Ανάκεςθσ

Επιτροπι Ζρευνασ και Αγοράσ Ανταλλακτικϊν Αςκενοφόρων
ΕΚΑΒ – Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ 555 35
Ζωσ Πζμπτθ 7 Δεκεμβρίου 2017 Ώρα 10.00
Αρμόδια Επιτροπι
Κεφαλάσ Βαςίλειοσ 2313 326670
1. ΙΜΑΝΣΑ ΔΤΝΑΜΟ FIAT DUCATO ΕΡΓΟΣ.ΚΩΔ:ΔΙΑΣΑΗ: 6PK1175
Σεμ:10

124,00 € υμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
Προχπολογιςμόσ ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1431 ΧΕΠ
Ναι
H Πλζον υμφζρουςα από Οικονομικι Άποψθ Προςφορά Βάςει
Σιμισ
Όχι

Δυνατότθτα Τποβολισ Προςφοράσ για Ζνα
ι Περιςςότερα Σμιματα τθσ φμβαςθσ
Διάρκεια Ιςχφοσ Προςφορϊν
60 Μζρεσ
Διάρκεια φμβαςθσ
Με τθν παραλαβι των υλικϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε 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, Σεχνικι Προςφορά, Οικονομικι
Προςφορά. Σα ζξοδα μεταφοράσ επιβαρφνουν τον οικονομικό φορζα.
Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει με Χρθματικό Ζνταλμα Προπλθρωμισ – ΧΕΠ (μετρθτοίσ) με τθν
παράδοςθ των ηθτοφμενων ειδϊν, τα οποία κα πρζπει να παραδίδονται εντόσ 3 ΗΜΕΡΩΝ όταν είναι
ετοιμοπαράδοτα ςε άλλθ περίπτωςθ κα ματαιϊνεται θ παράδοςθ
Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΟΤ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΟΤΠΑ

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ
Ημερομθνία:
Επωνυμία:
Διεφκυνςθ:
Σθλ.
FAX
Email
ΠΡΟ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ για το αίτθμα προμικειασ με Αρικμό Εντολισ 560/17
φμφωνα με το παραπάνω αίτθμα προμικειασ και τθ διακιρυξι του, ςασ προςφζρουμε τα παρακάτω είδθ
με τουσ κατωτζρω οικονομικοφσ όρουσ.
Α/Α
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ΙΜΑΝΣΑ ΔΤΝΑΜΟ FIAT DUCATO
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Ο προςφζρων

(Τπογραφι, φραγίδα τθσ εταιρείασ)
(Ονοματεπϊνυμο, Ιδιότθτα ςτθν εταιρία)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ
Το όποηο αληαιιαθηηθό ελός ασηοθηλήηοσ προζδηορίδεηαη κολοζήκαληα από ηολ ηύπο ηοσ ασηοθηλήηοσ, γηα ηο οποίο
προορίδεηαη, θαη ηολ θφδηθό αληαιιαθηηθού ποσ όρηζε ο θαηαζθεσαζηής ηοσ ασηοθηλήηοσ. Τασηότρολα ο θφδηθός
αληαιιαθηηθού ηοσ θαηαζθεσαζηή ηοσ ασηοθηλήηοσ προζδηορίδεη θαη όιες ηης ηδηόηεηες θαη ποηοηηθά ταραθηερηζηηθά ποσ
έτεη ηο πρόησπο αληαιιαθηηθό ηο οποίο τρεζηκοποηείηαη ζηε γρακκή ζσλαρκοιόγεζες ηοσ οτήκαηος (αληαιιαθηηθό
πρώηες ηοποζέηεζες) θαη ηης οποίες ηδηόηεηες θαη ποηοηηθά ταραθηερηζηηθά ζα πρέπεη σποτρεφηηθώς λα πιερούλ θαη ηα
σπό προκήζεηα αληαιιαθηηθά. Σσλεπώς ηα προς προκήζεηα αληαιιαθηηθά ζα πρέπεη λα είλαη Γλήζηα Αληαιιαθηηθά ή
Εθάκηιιες Ποηόηεηας Αληαιιαθηηθά, θαηά ηελ έλλοηα ηοσ Καλοληζκού (ΕΕ) αρηζ. 461/2010 (Block Exemption
Regulation).

Ως Γλεζία Αληαιιαθηηθά γίλοληαη δεθηά ηα παραθάηφ:
α) O.E. αληαιιαθηηθά ασηοθηλήηφλ (O.E.=Original Equipment): Πρόθεηηαη γηα αληαιιαθηηθά ασηοθηλήηφλ, ποσ
θαηαζθεσάδοληαη από θορσθαίοσς θαηαζθεσαζηές κε ηοσς οποίοσς οη ασηοθηλεηοβηοκεταλίες έτοσλ ζσλάυεη ζσκβόιαηα
προκεζεηώλ. Τα αληαιιαθηηθά ασηά πφιούληαη ζε ζσζθεσαζίες ποσ θέροσλ ηο εκπορηθό ζήκα ηες
ασηοθηλεηοβηοκεταλίας θαη ζσλήζφς αποθαιούληαη «Γλήζηα αληαιιαθηηθά / Genuine parts» ασηοθηλήηφλ.
β) O.E.M./O.E.S. αληαιιαθηηθά ασηοθηλήηφλ (O.E.M.=Original Equipment Manufacturer & O.E.S.= Original
Equipment Supplier): Πρόθεηηαη γηα ηα ίδηα αθρηβώς αληαιιαθηηθά ασηοθηλήηφλ κε ηα γλήζηα, ηα οποία προέρτοληαη
αθρηβώς από ηοσς ίδηοσς θαηαζθεσαζηές αληαιιαθηηθώλ, ποσ προκεζεύοσλ ηης ασηοθηλεηοβηοκεταλίες κε αληαιιαθηηθά
ασηοθηλήηφλ πρώηες ηοποζέηεζες. Τα αληαιιαθηηθά ασηά πφιούληαη ζηης ζσζθεσαζίες ηοσ θαηαζθεσαζηή ηοσς θαη ότη
ζηης ζσζθεσαζίες ποσ θέροσλ ηο εκπορηθό ζήκα θάζε ασηοθηλεηοβηοκεταλίας.

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 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.
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