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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Ηράκλειο, 17/04/2018
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ
Αριθ. Πρωτ. :1397
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νςθ
: Διαςταφρωςθ Βουτϊν Σταυρακίων
ΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΟ
Ταχ. Κϊδικασ : 71 110
Ρλθροφορίεσ : Σπυριδάκησ Χριςτόφοροσ
Τθλζφωνο
: 2810 260197
Fax
: 2810 260197
E-mail
: v.lekkas@ekab.gr
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΑΜΕΣΘΣ ΒΟΘΘΕΙΑΣ
4Θ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΑΑΤΘΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ
Συντιρθςθ-επιςκευι αςκενοφόρου με Διαπραγμάτευςθ

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ
ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΟΣ ΧΟΝΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ
ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΩΝ

Χαμθλότερθ τιμι

CPV

50111000-6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

ΕΡΙΣΥΝΑΡΟΝΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ

806,00

ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΟΣΦΟΩΝ

120 θμζρεσ

ΑΡΙΘΜΟ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

49

Κ.Α.Ε.

0881

Α/Α ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΑΝΑΛΘΨΘΣ ΥΡΟΧΕΩΣΘΣ

1071

ΑΔΑ AΡΟΦΑΣΘΣ ΑΝΑΛΘΨΘΣ ΥΡΟΧΕΩΣΘΣ

ΩΜ2ΩΟ1Ρ-Κ7Δ

01/05/2018 Ημζρα Δευτζρα ώρα 12:00
ΕΡΙΣΚΕΥΘ ΑΣΘΕΝΟΦΟΟΥ

ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΘΜΑΤΟΣ
ΑΜΟΔΙΑ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΟΜΑΚΑΚΘΣ ΣΟΦΟΚΛΘΣ
ΜΡΕΗΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ

Το Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ προκειμζνου να προβεί ςτθν ανάδειξθ αναδόχου για επιςκευι
αςκενοφόρου : Ρροςκαλεί κάκε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προφορά για τα υπό προμικεια είδθ,
ζωσ τθν οριηόμενθ καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα.

ΑΔΑ: 7Δ1ΛΟΡ1Π-ΕΩΣ

Α/Α

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

50111000-6

ΣΕΜΑΧΙΑ

ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΑ-ΒΑΦΗ
ΑΜΑΞΩΜΑΣΟ
ΑΡΙΣΔΡΗ+ΓΔΞΙΑ ΠΛΔΤΡΑ
ΑΝΣ/Η ΟΠΙΘΙΟΤ
ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΗΡΑ

1

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ
Φ.Π.Α
806,00

2

Υπόδειγμα Ρίνακα Οικονομικισ Ρροςφοράσ Α.Δ.

Α/Α

1

ΕΙΔΟ

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ-ΒΑΦΗ
ΑΜΑΞΩΜΑΣΟ
ΑΡΙΣΕΡΗ+ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΤΡΑ
ΑΝΣ/Η ΟΠΙΘΙΟΤ
ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΗΡΑ
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ΠΡΟΦΟΡΕ
1. Οι προςφορζσ του διαγωνιςμοφ υποβάλλονται ςφμφωνα με το άρκρο 38 παρ. 6 του Ρ.Δ.
118/07, μζχρι τθν 01/05/2018 Ημζρα Δευτζρα ώρα 12:00 ςτο πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ
(Διαςταφρωςθ Βουτϊν και Σταυρακίων ζναντι ΤΕΡ ΡΑΓΝΘ Τ.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.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.
2. Οι προςφορζσ κα κατατίκενται ςε φάκελο πάνω ςτον οποίο κα πρζπει να αναγράφονται
ευκρινϊσ τα κάτωκι:
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΑΜΕΣΘΣ ΒΟΘΘΕΙΑΣ, 4Θ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΑΑΤΘΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ,
Διαςταφρωςθ Βουτϊν και Σταυρακίων ζναντι ΤΕΡ ΡΑΓΝΘ Τ.Κ. 71110.
 Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ με κεφαλαία γράμματα.
 Ο αρικμόσ μικροπρομικειασ 49/12-04-2018 και τα είδθ ςτα οποία αναφζρεται θ
προςφορά
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3.

4.

5.

6.

 Τα ςτοιχεία του αποςτολζα – προςφζροντοσ.
Στθν 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 Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ
Ε.Ρ.Υ. (με παραπομπι ςτο υλικό ίδιο ι αντίςτοιχο, τον α/α, περιγραφι, τιμι κ.λ.π.). Σε
περίπτωςθ που δεν περιλαμβάνονται ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν πρζπει να γίνεται ςαφισ
μνεία προσ τοφτο.
Χρόνοσ παράδοςθσ ζωσ 30 θμζρεσ από τθν θμερομθνία κατακφρωςθσ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Τπεφθυνη Δήλωςη τησ παρ. του άρθρου 8 του ν. 15 /1 8 (Α 5 , 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 νομικοφπροςώπου.
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
(Ρ.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 ΡΔ 118/07.
4. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ του ςυμβατικοφ είδουσ, κα γίνει μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και
ποςοτικι παραλαβι του ςυμβατικοφ είδουσ.

ΑΔΑ: 7Δ1ΛΟΡ1Π-ΕΩΣ

5. Ο προμθκευτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ.
6. Τα απαιτοφμενα για τθν πλθρωμι δικαιολογθτικά ορίηονται ςτο άρκρο 35 του Ρ.Δ. 118/07.
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 .

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
4θσ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ

ΗΕΑΚΘ ΜΑΓΔΑΛΙΝΘ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΣΥΝΕΓΕΙΩΝ ΕΡΙΣΚΕΥΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
1. Το Συνεργείο εκτζλεςθσ εργαςιϊν επιςκευισ αμαξωμάτων του αναδόχου, κα πρζπει να διακζτει
τθν κατά νόμο απαιτοφμενθ άδεια λειτουργίασ. Να υποβλθκεί φωτοαντίγραφο αυτισ με τθν
κατάκεςθ τθσ προςφοράσ.
2. Το Συνεργείο του αναδόχου κα πρζπει να διακζτει όλα τα αναγκαία εργαλεία, ςυςκευζσ και
μθχανιματα που τυχόν απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςτα οχιματα του ΕΚΑΒ που
αναλαμβάνει και ιδιαίτερα ςτα αςκενοφόρα. Θα πρζπει δε, κατϋ ελάχιςτον, να διακζτει
υποχρεωτικϊσ: Μετρικι καλίμπρα, Συςκευι θλεκρο-ςυγκολλιςεων MIG, Συςκευι οξυγονοκόλλθςθσ
/ οξυγονοκοπισ, Συςκευι θλεκτρο-πονταρίςματοσ, των οποίων ο οίκοσ καταςκευισ, ο τφποσ και ο
ςειριακόσ αρικμόσ (serial number) -εάν διακζτουν ςειριακό αρικμό- να αναγραφοφν ςε ςχετικό
πίνακα που κα κατατεκεί με τθν προςφορά.
3. Ο ανάδοχοσ (χορθγθτισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν) του διαγωνιςμοφ κα αναδειχκεί με κριτιριο τθν
χαμθλότερθ, προςφερόμενθ τιμι τθσ εργατοϊρασ. Ο αρικμόσ των απαιτοφμενων εργατοωρϊν για
τθν κάκε αναγκαία εργαςία ςτο ςυγκεκριμζνο τφπο (μοντζλο) αυτοκινιτου, κα προκφπτει με τθν
χριςθ ενόσ από κακιερωμζνα ςτθν ελλθνικι αγορά προγράμματα θλεκτρονικισ κοςτολόγθςθσ
ηθμιϊν αυτοκινιτων. Ενδεικτικϊσ αναφζρονται οριςμζνα από τα πλζον γνωςτά και ευρζωσ
χρθςιμοποιοφμενα προγράμματα κοςτολόγθςθσ ηθμιϊν αυτοκινιτων ςτθν εγχϊρια αγορά: α)
Audatex τθσ Informex Hellas του ομίλου Solera, β) Κριδα τθσ Πμικρον Μθχανογραφικι, γ) DAT Τθσ
DAT Hellas ΕΡΕ, δ) Eurotax τθσ EurotaxGlass’s Hellas ΕΡΕ. Θ ωσ άνω θλεκτρονικι κοςτολόγθςθ
επιςκευισ των ηθμιϊν κα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο επιςκευαςτι ι με μεριμνά και δαπάνθ
αυτοφ.
Το προσ τιμολόγθςθ κόςτοσ τθσ κάκε εκτελεςκείςασ εργαςίασ, κα προκφπτει πολλαπλαςιάηοντασ τον
αρικμό των εργατοωρϊν που προζκυψε από το πρόγραμμα
Σελίδα 2 από 3
θλεκτρονικισ κοςτολόγθςθσ, πολλαπλαςιαςμζνο επί τθν προςφερκείςα τιμι τθσ
εργατοϊρασ. Με τθν ζκδοςι του, το τιμολόγιο χρζωςθσ των εργαςιϊν κα πρζπει
υποχρεωτικϊσ να ςυνοδεφεται με αντίγραφο ι εκτφπωςθ κοςτολόγθςθσ που πρόεκυψε
από το πρόγραμμα θλεκτρονικισ κοςτολόγθςθσ όπου αναφζρεται ο αρικμόσ των
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 Υπθρεςία για τισ
εργατοϊρεσ που υπολογίηει να απαιτθκοφν και κα προβαίνει ςτθν εκτζλεςι τουσ μόνον
εφόςον λάβει ζγγραφθ ςυναίνεςθ από τον ανακζτοντα.
Στθν προςφορά τουσ οι ςυμμετζχοντεσ να αναφζρουν τθν κακαρι τιμι ανά
εργατοϊρασ (δθλαδι προ Φ.Ρ.Α και τυχόν κρατιςεων) τθν οποία προςφζρουν.
4. Σε περίπτωςθ που απαιτείται θ αντικατάςταςθ ανταλλακτικϊν, κα πρζπει ο ανάδοχοσ
να ενθμερϊνει εγγράφωσ τον ανακζτοντα φορζα (ΕΚΑΒ) για το είδοσ, τθν ποςότθτα και
το κόςτοσ αυτϊν και να ερωτά, ςε περίπτωςθ που υπάρχουν πολλζσ επιλογζσ, εάν ο
ανακζτων φορζασ επικυμεί τθν τοποκζτθςθ γνιςιων ανταλλακτικϊν (Genuine Parts) ι
ανταλλακτικϊν εφάμιλλθσ ποιότθτασ (Matching Quality) ι προερχόμενων από τθν
ελεφκερθ αγορά (Independent After Market). Θ προμικεια των απαιτοφμενων
ανταλλακτικϊν κα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Θ
τιμολόγθςθ των μθ γνιςιων ανταλλακτικϊν κα πρζπει να είναι ςαφϊσ χαμθλότερθ από
τθν τιμι που προκφπτει για τα γνιςια. Πλα 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. Για τον ζλεγχο και ςφγκριςθ των τιμϊν των ανταλλακτικϊν, ο ανακζτων φορζασ ζχει το
δικαίωμα να λαμβάνει ζγραφεσ προςφορζσ από το εμπόριο. Σε κάκε δε περίπτωςθ που ο
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ανακζτων φορζασ (ΕΚΑΒ) είναι ςε κζςθ να προμθκευτεί τα απαιτοφμενα για τθν
επιςκευι του οχιματοσ ανταλλακτικά ςε χαμθλότερθ, τελικι τιμι από τθν προτεινόμενθ
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
Σελίδα 3 από 3
κόςτοσ των εργαςιϊν.
6. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να παραχωρεί πάντα προτεραιότθτα ςτισ επιςκευζσ των
αςκενοφόρων οχθμάτων. Ρροσ 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.
7. Το 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 Ραραρτιματοσ ι του Τομζα τθσ Υπθρεςίασ.
8. Το Συνεργείο να διακζτει χϊρο ςτάκμευςθσ, αποκλειόμενθσ κάκε περίπτωςθσ
παραμονισ, ςτάςθσ και ςτάκμευςθσ, προςωρινισ ι μθ, των υπθρεςιακϊν οχθμάτων ςε
οδοφσ, δθμόςιουσ χϊρουσ. Το φψοσ τθσ πφλθσ ειςόδου και των επιςκευαςτικϊν χϊρων
κα πρζπει να είναι επαρκζσ για τα αςκενοφόρων οχιματα που διακζτει το ΕΚΑΒ και
ςυγκεκριμζνα άνω των τριϊν (3) μζτρων.
9. 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.
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