ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νςθ
: Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ
Ταχ. Κϊδικασ
: 555 35
Ρλθροφορίεσ
: Θ. Αναςταςιάδθσ
Τθλζφωνο
: 2313 326693
Fax
: 2310 347310
E-mail
: th.anastasiadis@ekab.gr

Θεςςαλονίκη, 12 επτεμβρίου 2018
ΧΕΠ: 157/2018

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
Το ΕΚΑΒ - Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ, κατόπιν του υπϋ αρικμ. ΑΕ 341/11-9-18 Αιτιματοσ προμικειασ,
καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν προςφορζσ για τθν προμικεια των παρακάτω υλικϊν
ι/και υπθρεςιϊν
Διεφκυνςθ Διαβίβαςθσ Ρροςφορϊν

Ρροκεςμία Ραραλαβισ Ρροςφορϊν
Αρμόδιο Πργανο Αποςφράγιςθσ
Ρροςφορϊν

Επιτροπι Ζρευνασ και Αγοράσ Ανταλλακτικϊν Αςκενοφόρων
ΕΚΑΒ – Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ 555 35
Ζωσ Τετάρτθ 19 Σεπτεμβρίου 2018 Ώρα 12.00
Αρμόδια Επιτροπι
Αρμόδια Επιτροπι
Κεφαλάσ Βαςίλειοσ 2313 326670 Νάςτοσ Ακανάςιοσ
'v.kefalas@ekab.gr'

Ρεριγραφι του Φυςικοφ Αντικειμζνου

1. ΦΑΝΑΙ ΕΜΡΟΣ ΑΙΣΤΕΟ CITROEN JUMPER ΚΩΔΙΚΟΣ:6208Ε3 (Τεμ:1)
2. ΦΑΝΑΙ ΕΜΡΟΣ ΔΕΞΙΟ CITROEN JUMPER ΚΩΔΙΚΟΣ:6206Ε2 (Τεμ:1)

Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ
Ρθγι Χρθματοδότθςθσ - ΚΑΕ
Τεχνικά Χαρακτθριςτικά
Κριτιριο Ανάκεςθσ

124,00 € Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
Ρροχπολογιςμόσ ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1431 ΧΕΡ
Ναι
H Ρλζον Συμφζρουςα από Οικονομικι Άποψθ Ρροςφορά Βάςει
Τιμισ
Πχι

Δυνατότθτα Υποβολισ Ρροςφοράσ για Ζνα
ι Ρεριςςότερα Τμιματα τθσ Σφμβαςθσ
Διάρκεια Ιςχφοσ Ρροςφορϊν
60 Μζρεσ
Διάρκεια Σφμβαςθσ
Με τθν παραλαβι των υλικϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται:

α) θ λζξθ Ρροςφορά, 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)Τεχνικι Ρροςφορά, Οικονομικι Ρροςφορά. Τα
ζξοδα μεταφοράσ επιβαρφνουν τον οικονομικό φορζα.
Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει με Χρθματικό Ζνταλμα Ρροπλθρωμισ – ΧΕΡ (μετρθτοίσ) με τθν
παράδοςθ των ηθτοφμενων ειδϊν, τα οποία κα πρζπει να παραδίδονται εντόσ 3 ΗΜΕΩΝ όταν είναι
ετοιμοπαράδοτα ςε άλλθ περίπτωςθ κα ματαιϊνεται θ παράδοςθ

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΟΤ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΟΤΠΑ

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ
Ημερομθνία:
Επωνυμία:
Διεφκυνςθ:
Τθλ.
FAX
Email
ΠΡΟ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεςςαλονίκησ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ για το αίτθμα προμικειασ με Αρικμό Εντολισ 341/18
Σφμφωνα με το παραπάνω αίτθμα προμικειασ και τθ διακιρυξι του, ςασ προςφζρουμε τα παρακάτω είδθ
με τουσ κατωτζρω οικονομικοφσ όρουσ.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΩΝΤΜΙΑ
ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΕΜΑΧΙΑ
1

ΦΑΝΑΙ ΕΜΡΟΣ ΑΙΣΤΕΟ
CITROEN JUMPER
ΚΩΔΙΚΟΣ:6208Ε3

2

ΦΑΝΑΙ ΕΜΡΟΣ ΔΕΞΙΟ
CITROEN JUMPER
ΚΩΔΙΚΟΣ:6206Ε2

1

1

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
Ο προςφζρων

(Υπογραφι, Σφραγίδα τθσ εταιρείασ)
(Ονοματεπϊνυμο, Ιδιότθτα ςτθν εταιρία)

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ
Το όποιο ανταλλακτικό ενόσ αυτοκινιτου προςδιορίηεται μονοςιμαντα από τον τφπο του αυτοκινιτου, για το οποίο
προορίηεται, και τον κωδικό ανταλλακτικοφ που όριςε ο καταςκευαςτισ του αυτοκινιτου. Ταυτόχρονα ο κωδικόσ
ανταλλακτικοφ του καταςκευαςτι του αυτοκινιτου προςδιορίηει και όλεσ τισ ιδιότθτεσ και ποιοτικά χαρακτθριςτικά
που ζχει το πρότυπο ανταλλακτικό το οποίο χρθςιμοποιείται ςτθ γραμμι ςυναρμολόγθςθσ του οχιματοσ
(ανταλλακτικό πρϊτθσ τοποκζτθςθσ) και τισ οποίεσ ιδιότθτεσ και ποιοτικά χαρακτθριςτικά κα πρζπει υποχρεωτικϊσ να
πλθροφν και τα υπό προμικεια ανταλλακτικά. Συνεπϊσ τα προσ προμικεια ανταλλακτικά κα πρζπει να είναι Γνιςια
Ανταλλακτικά ι Εφάμιλλθσ Ροιότθτασ Ανταλλακτικά, κατά τθν ζννοια του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 461/2010 (Block
Exemption Regulation).

Ωσ Γνθςία Ανταλλακτικά γίνονται δεκτά τα παρακάτω:
α) O.E. ανταλλακτικά αυτοκινιτων (O.E.=Original Equipment): Ρρόκειται για ανταλλακτικά αυτοκινιτων, που
καταςκευάηονται από κορυφαίουσ καταςκευαςτζσ με τουσ οποίουσ οι αυτοκινθτοβιομθχανίεσ ζχουν ςυνάψει
ςυμβόλαια προμθκειϊν. Τα ανταλλακτικά αυτά πωλοφνται ςε ςυςκευαςίεσ που φζρουν το εμπορικό ςιμα τθσ
αυτοκινθτοβιομθχανίασ και ςυνικωσ αποκαλοφνται «Γνιςια ανταλλακτικά / Genuine parts» αυτοκινιτων.
β) O.E.M./O.E.S. ανταλλακτικά αυτοκινιτων (O.E.M.=Original Equipment Manufacturer & O.E.S.= Original Equipment
Supplier): Ρρόκειται για τα ίδια ακριβϊσ ανταλλακτικά αυτοκινιτων με τα γνιςια, τα οποία προζρχονται ακριβϊσ από
τουσ ίδιουσ καταςκευαςτζσ ανταλλακτικϊν, που προμθκεφουν τισ αυτοκινθτοβιομθχανίεσ με ανταλλακτικά
αυτοκινιτων πρϊτθσ τοποκζτθςθσ. Τα ανταλλακτικά αυτά πωλοφνται ςτισ ςυςκευαςίεσ του καταςκευαςτι τουσ και όχι
ςτισ ςυςκευαςίεσ που φζρουν το εμπορικό ςιμα κάκε αυτοκινθτοβιομθχανίασ.

Ωσ Εφάμιλλθσ Ροιότθτασ Ανταλλακτικά (Matching Quality Spare Parts) γίνονται δεκτά τα ανταλλακτικά που ο
παραγωγόσ τουσ είναι ςε κζςθ, ανά πάςα ςτιγμι, να πιςτοποιιςει ότι τα ανταλλακτικά αυτά ζχουν τθν ίδια ποιότθτα με
τα ςυςτατικά μζρθ που χρθςιμοποιικθκαν για τθ ςυναρμολόγθςθ των ςχετικϊν αυτοκινιτων οχθμάτων.

Ειδικϊσ για το τμιμα τθσ διαςκευισ ενόσ οχιματοσ ςε Αςκενοφόρο, ο διαςκευαςτισ χρθςιμοποίει, ωσ επί το
πλείςτον, τον κωδικό του εξαρτιματοσ που όριςε ο παραγωγόσ του εξαρτιματοσ και δεν ορίηει άλλον δικό του κωδικό.
Συνεπϊσ, ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, το ανταλλακτικό και χαρακτθριςτικά του προςδιορίηονται από το κωδικό του
παραγωγοφ του.
Στθν περιγραφι ενόσ ανταλλακτικοφ είναι δυνατόν να ηθτοφνται “Ανταλλακτικά εργοςταςιακισ ανακαταςκευισ”.
Σε αυτι τθν περίπτωςθ κακορίηονται τα ακόλουκα:
Ανταλλακτικά αυτοκινιτων ανακαταςκευισ (Remanufactured or Rebuilt Parts): Ρρόκειται για προθγουμζνωσ
χρθςιμοποιθμζνα ανταλλακτικά αυτοκινιτων, τα οποία ζχουν υποςτεί ανακαταςκευι και λειτουργοφν ωσ καινοφρια
ανταλλακτικά αυτοκινιτων. Εφόςον ηθτοφνται, γίνονται δεκτά μόνον εργοςταςιακισ ανακαταςκευισ ανταλλακτικά.
Δθλαδι ανταλλακτικά που ανακαταςκευάςτθκαν ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ, τον ποιοτικό ζλεγχο και τθν ζγκριςθ
του αρχικοφ καταςκευαςτι. Σε κάκε περίπτωςθ δεν γίνονται δεκτά απλϊσ μεταχειριςμζνα ανταλλακτικά αυτοκινιτων.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Γ. Τζημόπουλος
2. Ι. Αδάμπας
3. Α. Παπαδόπουλος

