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Θεσσαλονίκη, 06 Δεκεμβρίου 2017
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
Σο ΕΚΑΒ - Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ, κατόπιν του υπϋ αρικμ. ΑΕ 567/06-12-17 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 12.00
Αρμόδια Επιτροπι
Κεφαλάσ Βαςίλειοσ 2313 326670
1. Εργαςία θλεκτρονικισ ρφκμιςθσ μπεκ κινθτιρα CITROEN JUMPER του
KHΗ-5300 αςκενοφόρου.Σεμ:1

99,20 € υμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
Προχπολογιςμόσ ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 0881 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)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
O ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΟΤ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

α/α ΚΟΜΑ ΗΛΙΑΔΗ

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ
Ημερομθνία:
Επωνυμία:
Διεφκυνςθ:
Σθλ.
FAX
Email
ΠΡΟ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ για το αίτθμα προμικειασ με Αρικμό Εντολισ 567/17
φμφωνα με το παραπάνω αίτθμα προμικειασ και τθ διακιρυξι του, ςασ προςφζρουμε τα παρακάτω είδθ
με τουσ κατωτζρω οικονομικοφσ όρουσ.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΕΜ

1.

Εργαςία θλεκτρονικισ ρφκμιςθσ μπεκ
κινθτιρα CITROEN JUMPER του KHΗ-5300
αςκενοφόρου.

1

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ

ΕΠΩΝΤΜΙΑ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ

Ο προςφζρων

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

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΣΩΝ

1.

Σο υνεργείο εκτζλεςθσ θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν για οχιματα του αναδόχου, κα
πρζπει να διακζτει τθν κατά νόμο απαιτοφμενθ άδεια λειτουργίασ. Να υποβλθκεί
φωτοαντίγραφο αυτισ με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ.

2.

Σο υνεργείο του αναδόχου κα πρζπει να διακζτει όλα τα ειδικά εργαλεία (special
tools) και ςυςκευζσ που τυχόν απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ εξειδικευμζνων
εργαςιϊν ςτουσ τφπουσ αςκενοφόρων οχθμάτων του ΕΚΑΒ που αναλαμβάνει. Να
υποβλθκεί ςχετικόσ πίνακασ με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ. Ειδικϊσ για τισ
αναγκαίεσ ςυςκευζσ, να διακζτει υποχρεωτικϊσ: Ηλεκτρονικι Διαγνωςτικι υςκευι
βλαβϊν (OBD Scanner), φωτόμετρο, φορτιςτι μπαταριϊν επαγγελματικό, ελεγκτι
κατάςταςθσ μπαταριϊν με τεχνθτό φορτίο, των οποίων ο οίκοσ καταςκευισ, ο τφποσ
και ο ςειριακόσ αρικμόσ (serial number) κα αναγραφοφν ςτον ωσ άνω ςχετικό
πίνακα.

3.

Ο ανάδοχοσ (χορθγθτισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν) του διαγωνιςμοφ κα αναδειχκεί με
κριτιριο τθν χαμθλότερθ, προςφερόμενθ τιμι τθσ εργατοϊρασ. Ο αρικμόσ των
απαιτοφμενων εργατοωρϊν για το ςυγκεκριμζνο τφπο (μοντζλο) αυτοκινιτου, για
τθν κάκε αναγκαία εργαςία, κα προκφπτει από το επίςθμο εγχειρίδιο χρόνων
επιςκευϊν (repair time schedule manual) του οίκου καταςκευισ του κακενόσ
οχιματοσ (π.χ. Citroen, Mercedes). Εναλλακτικά, ελλείψει πρόςβαςθσ ςτο εγχειρίδιο
του καταςκευαςτι, οι χρόνοι επιςκευϊν & ςυντιρθςθσ μποροφν να λαμβάνονται
από κακιερωμζνα ςτθν αγορά προγράμματα παροχισ τεχνικϊν πλθροφοριϊν για τα
ςυνεργεία αυτοκινιτων, όπωσ τα AutoData, Vivid-WorkshopData, HaynesProWorkshopData κ.τ.λ.

Οι χρόνοι αυτοί (δθλαδι αρικμόσ των απαιτοφμενων

εργατοωρϊν) κα είναι δεςμευτικοί για τουσ ςυμμετζχοντεσ, υπό τθν ζννοια ότι δεν
κα μπορεί να επικαλεςκεί κανείσ ότι ςτθν πράξθ προζκυψε υπζρβαςθ των
ςυμβατικϊν χρόνων. Σο προσ τιμολόγθςθ κόςτοσ τθσ κάκε εκτελεςκείςασ εργαςίασ,
κα προκφπτει πολλαπλαςιάηοντασ τον ςυμβατικό αρικμό των εργατοωρϊν επί τθν

προςφερκείςα τιμι τθσ εργατοϊρασ. Με τθν ζκδοςι του, το τιμολόγιο χρζωςθσ των
εργαςιϊν κα πρζπει υποχρεωτικϊσ να ςυνοδεφεται με φωτοαντίγραφο ι εκτφπωςθ
του ςθμείου εκείνου από το εγχειρίδιο χρόνων επιςκευϊν (repair time schedule
manual) που αναφζρει τον προκακοριςμζνο χρόνο (αρικμό εργατοωρϊν) για τθν
εκτζλεςθ των ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν.
Για τθν περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν επί τθσ διαςκευισ (υπερκαταςκευισ) ωσ
αςκενοφόρου, όπου δεν υπάρχουν δεδομζνα για τουσ χρόνουσ εκτζλεςθσ των
διαφόρων εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ κα ενθμερϊνει προκαταβολικά τθν Τπθρεςία για
τισ εργατοϊρεσ που υπολογίηει να απαιτθκοφν και κα προβαίνει ςτθν εκτζλεςι τουσ
μόνον εφόςον λάβει ζγγραφθ ςυναίνεςθ από τον ανακζτοντα.
τθν προςφορά τουσ οι ςυμμετζχοντεσ να αναφζρουν τθν κακαρι τιμι ανά
εργατοϊρασ (δθλαδι προ Φ.Π.Α και τυχόν κρατιςεων) τθν οποία προςφζρουν.
4.

Η αντικατάςταςθ των μθ αναλϊςιμων ανταλλακτικϊν (δθλαδι αυτϊν που δεν
αντικακίςτανται ςε περιοδικι βάςθ) που τυχόν κα απαιτθκοφν, κα γίνεται με γνιςια
ανταλλακτικά (Genuine Parts) και θ προμικειά τουσ κα πραγματοποιείται από τον
ανάδοχο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. ε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτθν
αγορά γνιςια ανταλλακτικά (Genuine Parts), είναι δυνατι και θ χριςθ ανταλλακτικϊν
εφάμιλλθσ ποιότθτασ (Matching Quality) ι, ελλείψει και αυτϊν, αντικατάςταςθ με
ανταλλακτικά από τθν ανεξάρτθτθ ι ελεφκερθ αγορά (Independent After Market). ε
κάκε περίπτωςθ που δεν είναι εφικτι θ ανεφρεςθ προσ χριςθ γνιςιων
ανταλλακτικϊν (Genuine Parts), κα πρζπει να ενθμερϊνεται εγγράφωσ για τοφτο ο
ανακζτων φορζασ (ΕΚΑΒ) και μόνο μετά από ςυμφωνία του κα είναι επιτρεπτι θ
χριςθ ανταλλακτικϊν άλλθσ προελεφςεωσ. Η τιμολόγθςθ των μθ γνιςιων
ανταλλακτικϊν κα πρζπει να είναι ςαφϊσ χαμθλότερθ από τθν τιμι που προκφπτει
για τα γνιςια, αφαιρουμζνου και του παγίου ποςοςτοφ ζκπτωςθσ που προςζφερε ο
ανάδοχοσ. Όλα τα παλαιά ανταλλακτικά που αντικακίςτανται κα πρζπει,
υποχρεωτικϊσ, να παραδίδονται ςτον ανακζτοντα φορζα μαηί με τα ςχετικά
τιμολόγια χρζωςθσ των νζων ανταλλακτικϊν που τοποκετικθκαν.

5.

τισ προςφορζσ των υποψθφίων πρζπει να αναφζρεται ευκρινϊσ το ποςοςτό τθσ
ζκπτωςθσ ςτισ τιμζσ των ανταλλακτικϊν επί των τιμϊν του επιςιμου τιμοκαταλόγου
λιανικισ πϊλθςθσ αυτϊν από το εξουςιοδοτθμζνο δίκτυο του οίκου καταςκευισ του

αυτοκινιτου. Για τον ζλεγχο και ςφγκριςθ των τιμϊν, ο ανακζτων φορζασ ζχει το
δικαίωμα να λαμβάνει ζγραφεσ προςφορζσ από το επίςθμο δίκτυο πϊλθςθσ γνθςίων
ανταλλακτικϊν του οίκου καταςκευισ του οχιματοσ. ε κάκε δε περίπτωςθ που ο
ανακζτων φορζασ (ΕΚΑΒ) είναι ςε κζςθ να προμθκευτεί τα απαιτοφμενα για τθν
ςυντιρθςθ ι επιςκευι του οχιματοσ γνιςια ανταλλακτικά (Genuine Parts) ςε
χαμθλότερθ, τελικι τιμι από αυτιν τθσ προςφοράσ του αναδόχου ι τα διακζτει ιδθ
ςτθν αποκικθ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, εάν το απαιτιςει ο ανακζτων φορζασ,
να εκτελζςει τθν εργαςία χρθςιμοποιϊντασ τα ανταλλακτικά που κα του παραδϊςει ο
ανακζτων, τιμολογϊντασ ςτο τζλοσ μόνο το κόςτοσ των εργαςιϊν. Σο αυτό ιςχφει και
για τισ περιπτϊςεισ που ςτον ανάδοχο επιτραπεί θ χριςθ ανταλλακτικϊν εφάμιλλθσ
ποιότθτασ (Matching Quality) ι ανταλλακτικϊν από τθν ανεξάρτθτθ ι ελεφκερθ αγορά
(Independent After Market), ελλείψει γνθςίων (Genuine Parts).

6.

Η αντικατάςταςθ των

αναλϊςιμων

ανταλλακτικϊν

(δθλαδι

αυτϊν

που

αντικακίςτανται ςε περιοδικι βάςθ, όπωσ για παράδειγμα λαμπτιρεσ, μπαταρίεσ,
αςφάλειεσ, ιμάντεσ κτλ) που τυχόν κα απαιτθκοφν, κα μπορεί να γίνεται με
ανταλλακτικά τθσ “ελεφκερθσ αγοράσ” (after market) και θ προμικειά τουσ κα
πραγματοποιείται από τον ανάδοχο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Για τθν τελικι
τιμολόγθςθ των αναλϊςιμων ανταλλακτικϊν που τοποκετθκικαν, ο ανάδοχοσ κα
κατακζτει μαηί με τα δικά του πρωτότυπα τιμολόγια και απλά φωτοαντίγραφα των
τιμολογίων αγοράσ των αναλϊςιμων ανταλλακτικϊν που χρθςιμοποίθςε και ςε καμία
περίπτωςθ δεν κα μπορεί να τιμολογιςει τα ανταλλακτικά αυτά ακριβότερα από ότι
τα προμθκεφτθκε. ε περίπτωςθ, δε, που θ ανακζτουςα Τπθρεςία ιδθ διακζτει τα
αναγκαιοφντα, αναλϊςιμα ανταλλακτικά, ο ανάδοχοσ, εάν το ηθτιςει θ Τπθρεςία,
υποχρεοφται να χρθςιμοποίθςει αυτά και όχι δικά του.

7. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να παραχωρεί πάντα προτεραιότθτα ςτισ επιςκευζσ των
αςκενοφόρων οχθμάτων. Προσ τοφτο δεν κα γίνεται δεκτι κακυςτζρθςθ ςτθν ζναρξθ
των επιςκευαςτικϊν εργαςιϊν για το αςκενοφόρο πάνω από μία (1) εργάςιμθ θμζρα,
εκτόσ εάν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ όπωσ βεβαιωμζνθ ζλλειψθ αναγκαιοφντων
ανταλλακτικϊν.

8. Σο ςυνεργείο να βρίςκεται ςε γεωγραφικι του κζςθ που επιτρζπει τθν εφκολθ
πρόςβαςθ και προςζγγιςθ των υπθρεςιακϊν οχθμάτων και ςε απόςταςθ (δθλαδι
διαδρομι και όχι ακτίνα) που δεν κα είναι μεγαλφτερθ των 30 χιλιομζτρων από τθν
ζδρα του Παραρτιματοσ ι του Σομζα τθσ Τπθρεςίασ.

9. Σο υνεργείο να διακζτει χϊρο ςτάκμευςθσ, αποκλειόμενθσ κάκε περίπτωςθσ
παραμονισ, ςτάςθσ και ςτάκμευςθσ, προςωρινισ ι μθ, των υπθρεςιακϊν οχθμάτων
ςε οδοφσ, δθμόςιουσ χϊρουσ.
10. Θα πρζπει, οπωςδιποτε, να παρζχεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κακϊσ και για τα τοποκετοφμενα δικά τουσ ανταλλακτικά
(πλθν αναλωςίμων) για τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ από τθν θμζρα ζκδοςθσ του
ςχετικοφ τιμολογίου. Να γίνει ςχετικι δεςμευτικι αναφορά από τουσ ςυμμετζχοντεσ
ςτθν προςφορά τουσ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Γ. Τζημόπουλος
2. Ι. Αδάμπας
3. Α. Παπαδόπουλος

