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Λάρισα, 22 Ιουνίου 2018
Αρ.Πρωτ: 4211

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΎΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ή ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κ.Α.Ε.
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
CPV
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

“ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Συνοπτικός
Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία: 05/07/2018, ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 11:00 π.μ.
Κτίριο ΕΚΑΒ τομέα Τρικάλων Ημερομηνία: 05/07/2018, ημέρα: Πέμπτη
και ώρα: 11:00 π.μ.
ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΚΑΙ ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ FIAT KHH-1359
20 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ZFA 23000006017639
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
672,50 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 833,90 € με Φ.Π.Α 24%.
120 ΗΜΕΡΕΣ
Στο Σύνολο
130/20-06-2018
0881
1082
ΨΨΙ0ΟΡ1Π-ΩΝΤ
50112000-3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:24310-78478
ΦΑΞ:
24310-78478
E-Mail: v.euthymiou@ekab.gr
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Α/Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας)
ΡΕΚΤΙΦΙΕ
ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ
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ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
833,90 €

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ Λάρισας
Μεζούρλο Π.Γ.Ν.Λάρισας 41110. Τηλ. 2410 685214 Φαξ 2410 617116 στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
Α) Η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής.
Β) Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.
Γ) Τίτλος: ΡΕΚΤΙΦΙΕ-ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ
Δ) Η καταληκτική ημερομηνία λήξης προσφορών
Ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα
Εντός του φακέλου οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
1.

Αντίγραφο άδειας λειτουργείας συνεργείου.

2.

Να καταθέσει έγγραφο καλής εκτέλεσης λειτουργείας εύλογου χρονικού διαστήματος.

3.

Οικονομική προσφορά σε ευρώ και σύμφωνα με το εξής υπόδειγμα.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Α/Α

Περιγραφή

Εργατοώρες

Εργασίας

Τιμή

Συνολική

Εργατοώρας
χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ

Τελική

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Τιμή

Τιμή με

ΧΡΟΝΟΣ

Εργατοώρας

ΦΠΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

χωρίς ΦΠΑ

ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ

•

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου κα μη ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης
υπηρεσίας στον τόπο που προβλέπεται.

•

Οικονομική Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη ν απορρίπτεται ως
απαράδεκτη ενώ δεν επιτρέπονται οι αντιπροσφορές.

•

Χρόνος εκτέλεσης εργασιών μέχρι 20 ημέρες από την αποστολή της ανακοίνωσης κατακύρωσης
του διαγωνισμού. Πέρα των 20 ημερών η προσφορά αποτελεί λόγο απόρριψης ως απαράδεκτη.

•

Δε

λαμβάνονται

υπ'

όψη

προσφορές

που

είτε

υποβλήθηκαν

μετά

την

καθορισμένη

ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Παράρτημα του ΕΚΑΒ Λάρισας
έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.
•

Παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση,
απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016.
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•

Ο ανάδοχος με δικιά του ευθύνη και έξοδα θα μεταφέρει το ασθενοφόρο στο συνεργείο του καθώς
και την επιστροφή του στον τομέα ΕΚΑΒ Τρικάλων.

•

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις τα
κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

H Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Λάρισας

Βασιλική Αυγέρη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ) ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Το συνεργείο-κατάστημα που αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να διαθέτει την κατά νόμο
απαιτούμενη, ισχύουσα άδεια λειτουργίας. Να υποβληθεί φωτοαντίγραφο αυτής με την κατάθεση της προσφοράς.

Οι εργασίες θα εκτελούνται από άτομα που έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (πτυχίο ειδικότητας, άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος κ.τ.λ), εάν τούτο προβλέπεται από σχετική νομοθεσία.

Οι εργασίες θα εκτελούνται με εφαρμογή των κοινώς αποδεκτών κανόνων της τέχνης και της επιστήμης. Ο ανάδοχος
θα πρέπει να παραχωρεί πάντα προτεραιότητα στις επισκευές των κινητήρων οχημάτων του ΕΚΑΒ. Προς τούτο δεν θα
γίνεται δεκτή καθυστέρηση στην έναρξη των επισκευαστικών εργασιών πάνω από μία (1) εργάσιμη ημέρα, εκτός εάν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας όπως βεβαιωμένη έλλειψη αναγκαιούντων ανταλλακτικών, οι οποίες θα
ολοκληρώνονται και παραδίδονται σε εύλογο χρονικό διάστημα, δίχως καθυστερήσεις

Τα ανταλλακτικά και λοιπά εξαρτήματα που τυχόν θα απαιτηθούν για την ανακατασκευή ενός κινητήρα, θα
παρέχονται από την αναθέτουσα Υπηρεσία (ΕΚΑΒ). Εάν, δε, η αναθέτουσα Υπηρεσία προβεί σε διαγωνισμό για την
προμήθεια των ως άνω αναγκαιούντων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων διότι δεν διαθέτει απόθεμα, τότε στον
διαγωνισμό αυτό θα δύναται, εάν το επιθυμεί, να συμμετέχει και ο ανάδοχος εκτέλεσης των εργασιών ανακατασκευής.

Το κατάστημα που αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής εκτέλεσης τους για
εύλογο χρονικό διάστημα (να γίνεται σχετική αναφορά στην προσφορά που καταθέτει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος). Στα
πλαίσια της εγγύησης αυτής, σε περίπτωση κάποιας αστοχίας στην εκτέλεση των εργασιών ανακατασκευής, ο ανάδοχος
θα αναλάβει με δική του μέριμνα και δαπάνη για τα εργατικά, ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά την πλήρη
αποκατάσταση της.

Η προσφορά τιμής, με βάση τους Πίνακες που ακολουθούν, αφορά στην ανάδειξη Χορηγητή εργασιών ανακατασκευής
(ρεκτιφιέ) κινητήρων των οχημάτων του ΕΚΑΒ, για το χρονικό διάστημα που ορίζει η προκήρυξη του διαγωνισμού, με
κριτήριο ανάδειξης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

Η ανάδειξη Χορηγητή σημαίνει ότι το ΕΚΑΒ δεσμεύεται να αναθέτει, με σύνταξη σχετικού Δελτίου Παραγγελίας, την
εκτέλεση των εργασιών ρεκτιφιέ που θα προκύψουν από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για το χρονικό
διάστημα που ορίζει η προκήρυξη του διαγωνισμού, στην επιχείρηση που αναδείχθηκε Χορηγητής. Παράλληλα, ο
Χορηγητής δεσμεύεται ότι θα τιμολογεί την εκάστοτε εργασία στην τιμή που έχει οριστεί στην σύμβαση με βάση την
προσφορά του. Ακόμη, δεσμεύεται να παρέχει πίστωση στην πληρωμή των εκδοθέντων τιμολογίων.

Τα είδη των ζητούμενων εργασιών είναι τα παρακάτω (*):
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Α
/
Α

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1

Εμβολοχιτωνίων τοποθέτηση

2

Χιτωνίων τοποθέτηση

3

Ρεκτιφιέ κυλίνδρων

4

Εμβόλων εφαρμογή

5

Στροφάλου λείανση

6

Εφαρμογή κουζινέτων διωστήρων

7

Τοποθέτηση κουζινέτων βάσεως

8

Εφαρμογή set “θρος”

9

Ευθυγράμμιση κουζινέτων βάσεως και εφαρμογή

10

Εφαρμογή δακτυλίων διωστήρων και εφαρμογή

11

Τοποθέτηση και ευθυγράμμιση δακτυλιδιών εκκεντροφόρου

12

Οδηγών βαλβίδων τοποθέτηση

13

Λείανση εδρών βαλβίδων και βαλβίδων

14

Εφαρμογή βαλβίδων εισαγωγής

15

Εφαρμογή βαλβίδων εξαγωγής

16

Τοποθέτηση εδρών βαλβίδων

17

Λείανση επιφάνειας κεφαλής

18

Λείανση επιφάνειας κυλίνδρου

19

Επαναφορά πατούρες χιτωνίων

20

Έλεγχος αντλίας ελαίου

21

Υδραυλική δοκιμή κυλινδροκεφαλής

22

Πλανάρισμα πολλαπλής εξαγωγής

(*) Ο προηγηθείς κατάλογος εργασιών είναι ενδεικτικός και όχι εξαντλητικός. Συνεπώς στον κατά περίπτωση διαγωνισμό
δύνανται να προτίθενται και άλλα είδη εργασιών.
Ο τύπος κινητήρα του ασθενοφόρου οχημάτος, για τον οποίο ζητούνται οι εργασίες ανακατασκευής (ρεκτιφιέ), είναι
οι παρακάτω (**):

1.

ie 2000cc βενζίνη, για το FIAT DUCATO μοντέλο 2001

(**) Ο προηγηθείς κατάλογος τύπων κινητήρων οχημάτων είναι ενδεικτικός και όχι εξαντλητικός. Συνεπώς στον κατά
περίπτωση διαγωνισμό δύναται να μεταβάλλονται ή να προτίθενται και άλλοι τύποι κινητήρων οχημάτων.
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