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ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - Παράρτημα Καβάλας, κατόπιν του με ΑΕ
06T/24-01-2018 αιτήματος προμήθειας με ΑΔΑ: 685ΤΟΡ1Π-ΧΛΥ, καλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την παροχή υπηρεσιών στο ΚHΗ
4529 ασθ/ρο όχημα του τομέαΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ όπως περιγράφεται παρακάτω:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ/
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(όνομα είδους ή
υπηρεσίας)

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α
ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩ
Ν

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ –FAX

06Τ/24-012018

Εργατικά
συνεργείου για την
επισκευή μπεκ

ΕΡΓΑΣΙΑ

12-02-2018

400,00
Ευρώ

Επιτροπή αγορών:

Fiat Ducato
CPV: 50112000-3
Αρ. Πλαισίου
ZFA
Οι τεχνικές προδια
250000018549 γραφές
58
επισυνάπτονται
στο τέλος.

1.Ανδρεάδης Γ.
συν
Φ.Π.Α.
Σύνολο
496,00
ευρώ

2.Πατσιαλής Ι.
3.Χαμαλίδης Κ.
Τηλ: 2510-250116
Φαξ: 2510-250117
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Τεχνικού
του Παραρτήματος ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ στο τηλ 2510-600325.
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κριτήριο

κατακύρωσης

θα

είναι

η

χαμηλότερη

τιμή

στο

σύνολο

συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων μετακίνησης του ασθ/ρου οχήματος στο
συνεργείο, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι
(120) ημέρες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, μετά την
παραλαβή του ασθ/ρου από την αρμόδια επιτροπή και τον έλεγχο των λοιπών
δικαιολογητικών από την οικονομική υπηρεσία του ΕΚΑΒ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 12 ημερών, από την ημερομηνία
δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ.
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥΠΑΙΔΟΠΟΛΗ, ΚΑΒΑΛΑ
Τ.Κ 65404

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΩΡΑ

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018

11.00 π.μ.

Οι προσφορές αποστέλλονται με τηλεομοιότυπο ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο
φάκελο με την ένδειξη: “Διαγωνισμός για παροχή εργασιών στο ΚΗΗ 4529 ασθ/ρο
όχημα με ΑΕ 06Τ/24-01-2018”

στην προαναφερόμενη διεύθυνση, μέχρι την

ανωτέρω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά
την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Απαραίτητο δικαιολογητικό και αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς αποτελεί η
κατάθεση Υπεύθυνης δήλωσης στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα κάτωθι:
Δεν εκκρεμεί εις βάρος μου τελεσίδικη απόφαση για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
β) δωροδοκία
γ) απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Επιπλέον δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου, όσον αφορά στην καταβολή
φόρων/τελών ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην υπηρεσία του ΕΚΑΒ το
επισκευασμένο ασθ/ρο το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την
παράδοση των απαιτουμένων ανταλ/κών

στο συνεργείο από την αρμόδια

επιτροπή. Εφόσον, χρειαστεί να δοθούν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με
το διαγωνισμό, αυτές πρέπει να ζητούνται το αργότερο δύο (2) ημέρες, πριν από
την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16.

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 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.
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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,
HaynesProWorkshopData 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 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
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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
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΚΑΒ - ΚΑΒΑΛΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Προμηθειών
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