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Θεσσαλονίκη, 1 Ιουνίου 2018
ΧΕΠ: 73/2018

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
Σο ΕΚΑΒ - Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ, κατόπιν του υπϋ αρικμ. ΑΕ 190/1-06-18 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
Περιγραφι του Φυςικοφ Αντικειμζνου
Εκτιμϊμενθ υνολικι Σάξθ Μεγζκουσ
Πθγι Χρθματοδότθςθσ - ΚΑΕ
Σεχνικά Χαρακτθριςτικά
Κριτιριο Ανάκεςθσ

Επιτροπι Ζρευνασ και Αγοράσ Ανταλλακτικϊν Αςκενοφόρων
ΕΚΑΒ – Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ 555 35
Ζωσ Δευτζρα 4 Ιουνίου 2018 Ώρα 12.00
Αρμόδια Επιτροπι
Κεφαλάσ Βαςίλειοσ 2313 326670
'v.kefalas@ekab.gr'
ΠΛΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΛΟ ΣΗΝ ΒΑΗ ΣΩΝ ΣΑΧΗΣΗΣΩΝ DUCATO DIESEL
ΚΩΔΙΚΟ:1318418080 ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΕΜ. 10
84,94 € 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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 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 190/18
φμφωνα με το παραπάνω αίτθμα προμικειασ και τθ διακιρυξι του, ςασ προςφζρουμε τα παρακάτω είδθ
με τουσ κατωτζρω οικονομικοφσ όρουσ.
Α/Α
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΛΟ ΣΗΝ
ΒΑΗ ΣΩΝ ΣΑΧΗΣΗΣΩΝ
DUCATO DIESEL
ΚΩΔΙΚΟ:1318418080
ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΠΩΝΤΜΙΑ
ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

ΣΕΜ
10

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ
ΦΠΑ

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

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ
Τν όπνην αληαιιαθηηθό ελόο απηνθηλήηνπ πξνζδηνξίδεηαη κνλνζήκαληα από ηνλ ηύπν ηνπ απηνθηλήηνπ, γηα ην νπνίν
πξννξίδεηαη, θαη ηνλ θσδηθό αληαιιαθηηθνύ πνπ όξηζε ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ απηνθηλήηνπ. Ταπηόρξνλα ν θσδηθόο
αληαιιαθηηθνύ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ απηνθηλήηνπ πξνζδηνξίδεη θαη όιεο ηηο ηδηόηεηεο θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
έρεη ην πξόηππν αληαιιαθηηθό ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηε γξακκή ζπλαξκνιόγεζεο ηνπ νρήκαηνο (αληαιιαθηηθό
πξώηεο ηνπνζέηεζεο) θαη ηηο νπνίεο ηδηόηεηεο θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη ππνρξεσηηθώο λα πιεξνύλ θαη ηα
ππό πξνκήζεηα αληαιιαθηηθά. Σπλεπώο ηα πξνο πξνκήζεηα αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη Γλήζηα Αληαιιαθηηθά ή
Εθάκηιιεο Πνηόηεηαο Αληαιιαθηηθά, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) αξηζ. 461/2010 (Block Exemption
Regulation).
Ωο Γλεζία Αληαιιαθηηθά γίλνληαη δεθηά ηα παξαθάησ:
α) O.E. αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ (O.E.=Original Equipment): Πξόθεηηαη γηα αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ, πνπ
θαηαζθεπάδνληαη από θνξπθαίνπο θαηαζθεπαζηέο κε ηνπο νπνίνπο νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο έρνπλ ζπλάςεη ζπκβόιαηα
πξνκεζεηώλ. Τα αληαιιαθηηθά απηά πσινύληαη ζε ζπζθεπαζίεο πνπ θέξνπλ ην εκπνξηθό ζήκα ηεο
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ζπλήζσο απνθαινύληαη «Γλήζηα αληαιιαθηηθά / Genuine parts» απηνθηλήησλ.
β) O.E.M./O.E.S. αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ (O.E.M.=Original Equipment Manufacturer & O.E.S.= Original
Equipment Supplier): Πξόθεηηαη γηα ηα ίδηα αθξηβώο αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ κε ηα γλήζηα, ηα νπνία πξνέξρνληαη
αθξηβώο από ηνπο ίδηνπο θαηαζθεπαζηέο αληαιιαθηηθώλ, πνπ πξνκεζεύνπλ ηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο κε αληαιιαθηηθά
απηνθηλήησλ πξώηεο ηνπνζέηεζεο. Τα αληαιιαθηηθά απηά πσινύληαη ζηηο ζπζθεπαζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο θαη όρη
ζηηο ζπζθεπαζίεο πνπ θέξνπλ ην εκπνξηθό ζήκα θάζε απηνθηλεηνβηνκεραλίαο.
Ωο Εθάκηιιεο Πνηόηεηαο Αληαιιαθηηθά (Matching Quality Spare Parts) γίλνληαη δεθηά ηα αληαιιαθηηθά πνπ ν
παξαγσγόο ηνπο είλαη ζε ζέζε, αλά πάζα ζηηγκή, λα πηζηνπνηήζεη όηη ηα αληαιιαθηηθά απηά έρνπλ ηελ ίδηα πνηόηεηα κε
ηα ζπζηαηηθά κέξε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπλαξκνιόγεζε ησλ ζρεηηθώλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ.
Εηδηθώο γηα ην ηκήκα ηεο δηαζθεπήο ελόο νρήκαηνο ζε Αζζελνθόξν, ν δηαζθεπαζηήο ρξεζηκνπνίεη, σο επί ην πιείζηνλ,
ηνλ θσδηθό ηνπ εμαξηήκαηνο πνπ όξηζε ν παξαγσγόο ηνπ εμαξηήκαηνο θαη δελ νξίδεη άιινλ δηθό ηνπ θσδηθό. Σπλεπώο,
ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην αληαιιαθηηθό θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζδηνξίδνληαη από ην θσδηθό ηνπ παξαγσγνύ ηνπ.
Σηελ πεξηγξαθή ελόο αληαιιαθηηθνύ είλαη δπλαηόλ λα δεηνύληαη “Αληαιιαθηηθά εξγνζηαζηαθήο αλαθαηαζθεπήο”.
Σε απηή ηελ πεξίπησζε θαζνξίδνληαη ηα αθόινπζα:
Αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ αλαθαηαζθεπήο (Remanufactured or Rebuilt Parts): Πξόθεηηαη γηα πξνεγνπκέλσο
ρξεζηκνπνηεκέλα αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ, ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί αλαθαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγνύλ σο θαηλνύξηα
αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ. Εθόζνλ δεηνύληαη, γίλνληαη δεθηά κόλνλ εξγνζηαζηαθήο αλαθαηαζθεπήο αληαιιαθηηθά.
Δειαδή αληαιιαθηηθά πνπ αλαθαηαζθεπάζηεθαλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ηνλ πνηνηηθό έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε ηνπ
αξρηθνύ θαηαζθεπαζηή. Σε θάζε πεξίπησζε δελ γίλνληαη δεθηά απιώο κεηαρεηξηζκέλα αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Γ. Τζημόπουλος
2. Ι. Αδάμπας
3. Α. Παπαδόπουλος

