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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Ηράκλειο, 19/04/2018
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ
Αριθ. Πρωτ. 1443
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Σαχ. Δ/νςθ
: Διαςταφρωςθ Βουτϊν ταυρακίων
ΠΡΟ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Σαχ. Κϊδικασ : 71 110
Πλθροφορίεσ : Γερομαρκάκης Σοφοκλής
Σθλζφωνο
: 2810 260197
Fax
: 2810 260197
E-mail
:
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΜΗ ΣΟΞΙΚΟ ΔΙΑΛΤΜΑ ΟΤΡΙΑ

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ
ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΘ ΒΟΘΘΕΙΑ
4Θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ
Προμικεια υλικϊν με Διαπραγμάτευςθ

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ
ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΘ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΩΝ

Χαμθλότερθ τιμι

CPV

24000000-4

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ

ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ

2108,00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

120 θμζρεσ

ΑΡΙΘΜΟ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

14

Κ.Α.Ε.

1611

Α/Α ΑΠΟΦΑΘ ΑΝΑΛΘΨΘ ΤΠΟΧΡΕΩΘ

1590

ΑΔΑ AΠΟΦΑΘ ΑΝΑΛΘΨΘ ΤΠΟΧΡΕΩΘ

Ω2Θ0ΟΡ1Π-ΚΔΝ

ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΑΙΣΘΜΑΣΟ

18REQ002971799

ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΠΑΛΛΘΛΟ

ΓΕΡΟΜΑΡΚΑΚΘ ΟΦΟΚΛΘ

02/05/2018 Ημζρα Σετάρτη ώρα 12:00
ΜΘ ΣΟΞΙΚΟ ΔΙΑΛΤΜΑ ΟΤΡΙΑ

Σο Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ προκειμζνου να προβεί ςτθν ανάδειξθ αναδόχου για προμικεια
ΜΘ ΣΟΞΙΚΟ ΔΙΑΛΤΜΑ ΟΤΡΙΑ : Προςκαλεί κάκε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προφορά για τα υπό
προμικεια είδθ, ζωσ τθν οριηόμενθ καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα.
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Α/Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΣΕΜΑΧΙΑ

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ
Φ.Π.Α

ΜΘ ΣΟΞΙΚΟ ΔΙΑΛΤΜΑ ΟΤΡΙΑ
ΠΛΘΡΩ ΤΜΒΑΣΟ ΚΑΣΆ ISO
22241 ΤΚΕΤΑΙΑ 10 ΛΙΣΡΩΝ
1

09211000-1

100

2108,00

Τπόδειγμα Πίνακα Οικονομικισ Προςφοράσ Α.Δ.

Α/Α

1

ΕΙΔΟ

ΜΗ ΣΟΞΙΚΟ ΔΙΑΛΤΜΑ
ΟΤΡΙΑ ΠΛΗΡΩ ΤΜΒΑΣΟ
ΚΑΣΆ ISO 22241
ΤΚΕΤΑΙΑ 10
ΛΙΣΡΩΝ

ΠΟΟΣΗΣΑ
(ςε
τεμάχια)

Σιμή ανά
τεμάχιο
Χωρίσ
ΦΠΑ

υνολική
τιμή είδουσ
χωρίσ

ΦΠΑ

ΦΠΑ υνολική
τιμή
είδουσ

Παρατηρ
ητήριο
Σιμών
ΕΠΤ την
…………..

100

ΠΡΟΦΟΡΕ
1. Οι προςφορζσ του διαγωνιςμοφ υποβάλλονται ςφμφωνα με το άρκρο 38 παρ. 6 του Π.Δ.
118/07, μζχρι τθν 14/02/2018 Θμζρα Σετάρτθ ϊρα 12:00 ΠΜ ςτο πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ
(Διαςταφρωςθ Βουτϊν και ταυρακίων ζναντι ΣΕΠ ΠΑΓΝΘ Σ.Κ. 71110) και κα απευκφνονται
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.
2. 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.
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3.

4.

5.

6.

Ο αρικμόσ μικροπρομικειασ 14/29-01-2018 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 ειδών/υλικών.
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 κα γίνεται τμθματικά ανάλογα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Τπεφθυνη Δήλωςη τησ παρ. 4 του άρθρου του ν. 1
/1
(Α
, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ςυμπληρωμζνη ςφμφωνα με το Προςάρτημα που ακολουθεί
. Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να πληροφν όλεσ τισ προχποθζςεισ που αναφζρονται ςτην
υπεφθυνη
δήλωςη του παραρτήματοσ.
•Η ημερομηνία τησ υπεφθυνησ δήλωςησ πρζπει να είναι εντόσ των τελευταίων τριάντα
ημερολογιακών ημερών προ τησ καταληκτικήσ ημερομηνίασ υποβολήσ των προςφορών (δεν
απαιτείται βεβαίωςη του γνηςίου τησ υπογραφήσ από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ .
•Για τισ περιπτώςεισ (γ και (δ , την υπεφθυνη δήλωςη υποβάλλουν :
οι διαχειριςτζσ ςτισ περιπτώςεισ των εταιρειών περιοριςμζνησ ευθφνησ (Ε.Π.Ε. και των
προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.
o Πρόεδροσ ή ο Διευθφνοντασ φμβουλοσ του Διοικητικοφ υμβουλίου για τισ ανώνυμεσ εταιρείεσ
(Α.Ε.
o Πρόεδροσ του Διοικητικοφ υμβουλίου για τουσ υνεταιριςμοφσ.
ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςε κάθε άλλη περίπτωςη νομικοφ προςώπου.
κάθε μζλοσ ςε περίπτωςη ζνωςησ προμηθευτών ή κοινοπραξίασ.
Προσ διευκόλυνςη των ςυμμετεχόντων η Τπεφθυνη Δήλωςη επιςυνάπτεται τησ παροφςησ.
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.
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 είδουσ, κα γίνεται τμθματικά ςφμφωνα μετά τθν ποιοτικι και
ποςοτικι παραλαβι του είδουσ.
5. Ο προμθκευτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ.
6. Σα απαιτοφμενα για τθν πλθρωμι δικαιολογθτικά ορίηονται ςτο άρκρο 35 του Π.Δ. 118/07.
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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
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΔΑΣΩΔΟΤ ΔΙΑΛΤΜΑΣΟ ΟΤΡΙΑ (AdBlue) ΓΙΑ ΣΑ ΑΘΕΝΟΦΟΡΑ
ΟΧΘΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΚΑΒ.

Σο προσ προμικεια υδατϊδεσ διάλυμα ουρίασ με τθν καταχωρθμζνθ από τθν Ευρωπαϊκι βιομθχανία
οχθμάτων και το DIN 70070 ονομαςία AdBlue® ι διαφορετικά ωσ AUS 32® κατά το ISO 22241, κα
χρθςιμοποιθκεί για τθ λειτουργία των καταλυτικϊν ςυςτθμάτων SCR (Selective Catalytic Reducer)
των αςκενοφόρων οχθμάτων εργοςταςίου καταςκευισ Peugeot τφπου Boxer, δωρεάσ ΙΝ.
Θ ςφνκεςθ του προσ προμικεια διαλφματοσ AdBlue ι AUS 32 αποτελείται από 32,5 % του ςυνολικοφ
του βάρουσ από κακαρι ουρία (ΝΘ2)2 CO και το υπόλοιπο από απιονιςμζνο (αφαλατωμζνο) φδωρ.
Σο προσ προμικεια υδατϊδεσ διάλυμα ουρίασ AdBlue® κα πρζπει να είναι εξαιρετικισ κακαρότθτασ,
από αναγνωριςμζνο εργοςτάςιο καταςκευισ, ζτςι ϊςτε να προςτατεφονται κατά τθν λειτουργία
τουσ οι κεραμικοί καταλυτικοί μετατροπείσ του ςυςτιματοσ SCR (Selective Catalytic Reductionεπιλεκτικι καταλυτικι αναγωγι) από καταςτροφι λόγω φραγισ ι αδρανοποίθςθ τθσ ενεργοφ
πορϊδουσ επιφάνειασ από ανεπικφμθτεσ ουςίεσ ι άλατα που κα μποροφςαν να εμπεριζχονται ςε
χαμθλισ ποιότθτασ διάλυμα. Θ χαμθλι απόδοςθ του ςυςτιματοσ SCR λόγω τθσ χριςθσ χαμθλισ
ποιότθτασ υδατϊδουσ διαλφματοσ ουρίασ AdBlue, αυξάνει τισ εκπομπζσ των οξειδίων του αηϊτου
(ΝΟx) και δθμιουργεί βλάβθ, τόςο ςτον καταλφτθ όςο και ςτον κινθτιρα λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ
πίεςθσ των αερίων εξάτμιςθσ.
Σο προσ προμικεια υδατϊδεσ διάλυμα ουρίασ AdBlue ι AUS 32 κα πρζπει να ακολουκεί αυςτθρά τισ
προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτο διεκνζσ πρότυπο ISO 22241. ε κάκε περίπτωςθ, κα πρζπει το
ποςοςτό τθσ ουρίασ (Urea) ςτο διάλυμα να κυμαίνεται ςε ποςοςτό από 31,8% (ελάχιςτθ τιμι) ζωσ
33,2% (μζγιςτθ τιμι), κατά βάροσ.
Θ παράδοςθ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ κα γίνεται τμθματικά εξαιτίασ των περιοριςμζνων
δυνατοτιτων αποκικευςθσ που παρατθροφνται ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΕΚΑΒ και κα
προςδιορίηονται επακριβϊσ ςτο αίτθμα προμικειασ.

