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Θεςςαλονίκη, 27 Aπριλίου 2018
ΧΕΠ:44/2018

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
Σο ΕΚΑΒ - Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ, κατόπιν του υπϋ αρικμ. ΑΕ 142/27-04-18 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

Επιτροπι Ζρευνασ και Αγοράσ Ανταλλακτικϊν Αςκενοφόρων
ΕΚΑΒ – Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ 555 35
Ζωσ 4 Μαΐου 2018 Ώρα 12.00
Αρμόδια Επιτροπι
Κεφαλάσ Βαςίλειοσ 2313 326670
'v.kefalas@ekab.gr'

Περιγραφι του Φυςικοφ Αντικειμζνου

1. Ανεμοκϊρακασ (παρμπρίη) MERCEDES 313 (mod. 2014), για το υπϋ
αρικμ. ΚΗH-6731 αςκενοφόρο όχθμα. (Σεμ:1)

Εκτιμϊμενθ υνολικι Σάξθ Μεγζκουσ
Πθγι Χρθματοδότθςθσ - ΚΑΕ
Σεχνικά Χαρακτθριςτικά
Κριτιριο Ανάκεςθσ

186,00 € 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)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

AΓΓΕΛΙΚΗ 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 142/18
φμφωνα με το παραπάνω αίτθμα προμικειασ και τθ διακιρυξι του, ςασ προςφζρουμε τα παρακάτω είδθ
με τουσ κατωτζρω οικονομικοφσ όρουσ.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

υνολική
Αξία χωρίσ
Φπα

ΦΠΑ

ΣΕΜ
1

Ανεμοκϊρακασ (παρμπρίη)
MERCEDES 313 (mod. 2014),
για το υπϋ αρικμ. ΚΗH-6731
αςκενοφόρο όχθμα.

1

Ο προςφζρων

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

υνολική
Αξία με
Φπα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΔΡΓΔΙΟΤ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΚΡΤΣΑΛΛΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ & ΔΠΙΚΔΤΗ
ΑΝΔΜΟΘΩΡΑΚΩΝ
Σν ζπλεξγείν-θαηάζηεκα πνπ αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο/ησλ εξγαζίαο/σλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ θαηά λόκν
απαηηνύκελε, ηζρύνπζα άδεηα ιεηηνπξγίαο. Να ππνβιεζεί θσηναληίγξαθν απηήο κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο.
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη από άηνκα πνπ έρνπλ ηα απαξαίηεηα ηππηθά πξνζόληα (πηπρίν εηδηθόηεηαο, άδεηα
αζθήζεσο επαγγέικαηνο θ.η.ι), εάλ ηνύην πξνβιέπεηαη από ζρεηηθή λνκνζεζία.
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη κε εθαξκνγή ησλ θνηλώο απνδεθηώλ θαλόλσλ ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο. Ο αλάδνρνο
ζα πξέπεη λα παξαρσξεί πάληα πξνηεξαηόηεηα ζηηο επηζθεπέο ησλ νρεκάησλ ηνπ ΔΚΑΒ. Πξνο ηνύην δελ ζα γίλεηαη δεθηή
θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ησλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ γηα ην αζζελνθόξν πάλσ από κία (1) εξγάζηκε εκέξα, εθηόο
εάλ ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο όπσο βεβαησκέλε έιιεηςε αλαγθαηνύλησλ αληαιιαθηηθώλ, νη νπνίεο ζα
νινθιεξώλνληαη θαη παξαδίδνληαη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα, δίρσο θαζπζηεξήζεηο
Σα ρξεζηκνπνηνύκελα θξύζηαιια ζα είλαη ακεηαρείξηζηα θαη πξώηεο πνηόηεηαο, δίρσο λα πξνθαινύλ παξακόξθσζε
ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ. Αθόκε ζα πξέπεη λα θέξνπλ επξσπατθή έγθξηζε ηύπνπ θαη λα ηθαλνπνηνύλ ηνλ επξσπατθό, ηερληθό
θαλνληζκό 43R.
Σν ζπλεξγείν-θαηάζηεκα λα βξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε πνπ επηηξέπεη ηελ εύθνιε πξόζβαζε θαη πξνζέγγηζε
ησλ ππεξεζηαθώλ νρεκάησλ θαη ζε απόζηαζε (δειαδή δηαδξνκή θαη όρη αθηίλα) πνπ δελ ζα είλαη κεγαιύηεξε ησλ 30
ρηιηνκέηξσλ από ηελ έδξα ηνπ Παξαξηήκαηνο ή ηνπ Σνκέα ηεο Τπεξεζίαο.
Σν ζπλεξγείν λα δηαζέηεη ρώξν ζηάζκεπζεο, απνθιεηόκελεο θάζε πεξίπησζεο παξακνλήο, ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο,
πξνζσξηλήο ή κε, ησλ ππεξεζηαθώλ νρεκάησλ ζε νδνύο, δεκόζηνπο ρώξνπο.
Σν θαηάζηεκα πνπ αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο/ησλ εξγαζίαο/σλ ζα πξέπεη λα παξέρεη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
ηνπο γηα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα (λα γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ πξνζθνξά πνπ θαηαζέηεη ν θάζε ππνςήθηνο
αλάδνρνο).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Γ. Σδεκόπνπινο
2. Ι. Αδάκπαο
3. Α. Παπαδόπνπινο

