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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Σαχ. Δ/νςθ
: Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ
Σαχ. Κϊδικασ
: 555 35
Πλθροφορίεσ
: Π. ιαγκοφρθ
Σθλζφωνο
: 2313 326614
Fax
: 2310 347310
E-mail
: p.siagkouri@ekab.gr

Θεςςαλονίκη, 10 επτεμβρίου
2018
ΕΞΩ. 94/2018

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
Σο Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ - Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ, κατόπιν του υπϋ αρικμ. ΑΕ 324/4-9-18
Αιτιματοσ προμικειασ, καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν προςφορζσ για τθν προμικεια των
παρακάτω υλικϊν ι/και υπθρεςιϊν
Ανακζτουςα Αρχι
Διεφκυνςθ Διαβίβαςθσ Προςφορϊν

Ημερομθνία, Ώρα και Σόποσ Αποςφράγιςθσ των
Προςφορϊν
Προκεςμία Παραλαβισ Προςφορϊν
Αρμόδιο Όργανο Αποςφράγιςθσ Προςφορϊν

Περιγραφι του Φυςικοφ Αντικειμζνου

Εκτιμϊμενθ υνολικι Σάξθ Μεγζκουσ τθσ φμβαςθσ
Είδοσ Διαδικαςίασ
Πθγι Χρθματοδότθςθσ - ΚΑΕ
ΑΔΑ Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ
Αναπροςαρμογι Σιμιματοσ
Απαιτοφμενεσ Εγγυιςεισ
Σεχνικά Χαρακτθριςτικά
Κριτιριο Ανάκεςθσ
Δυνατότθτα Τποβολισ Προςφοράσ για Ζνα ι
Περιςςότερα Σμιματα τθσ φμβαςθσ
Τποβολι Εναλλακτικϊν Προςφορϊν
Διάρκεια Ιςχφοσ Προςφορϊν

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
Επιτροπι Ζρευνασ και Αγοράσ Ανταλλακτικϊν
Αςκενοφόρων
ΕΚΑΒ – Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ 555 35
Ζωσ Σρίτθ 25 επτεμβρίου 2018 10.00 π.μ.
Κτιριο Διοίκθςθσ
Ζωσ 25 επτεμβρίου 2018 Ώρα 10.00
Αρμόδια Επιτροπι
Κεφαλάσ Βαςίλειοσ τθλ. 2310 397170
'v.kefalas@ekab.gr'
1. Ιμάντασ χρονιςμοφ κομπλζ ςετ με ρουλεμάν FIAT
DUCATO & CITROEN JUMPER κωδ:9400831349,
Σεμ. 20
2. Σεντωτιρασ ιμάντα δυναμό FIAT DUCATO
Κωδ:9608859180, Σεμ. 5
1.537,60 € υμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ
Προχπολογιςμόσ ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1431
ΩΡ9ΚΟΡ1Π-47Ε
Όχι
Όχι
Ναι
H Πλζον υμφζρουςα από Οικονομικι Άποψθ
Προςφορά Βάςει Σιμισ
Ναι
‘Oχι
6 Μινεσ
1
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Κωδικόσ/οι CPV
Διάρκεια φμβαςθσ
Γλϊςςα φνταξθσ των Προςφορϊν

Με τθν παραλαβι των υλικϊν/υπθρεςιϊν
Ελλθνικι

Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ςφραγιςμζνο 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. Ο Προμθκευτισ επιβαρφνεται με τισ νόμιμεσ
κρατιςεισ.
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν/υπθρεςιϊν δεν πρζπει να ξεπερνά τισ τριάντα (30) μζρεσ από τθν
θμερομθνία κατακφρωςθσ ι ενθμζρωςθσ

Η Διευθφντρια του ΕΚΑΒ Θεςςαλονίκησ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΟΤΠΑ

2

18PROC003662433 2018-09-10

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ
Ημερομθνία:
Επωνυμία:
Διεφκυνςθ:
Σθλ.
FAX
Email
ΠΡΟ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεςςαλονίκησ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ για το αίτθμα προμικειασ με Αρικμό Εντολισ 324/18
φμφωνα με το παραπάνω αίτθμα προμικειασ και τθ πρόςκλθςθ ενδιαφζροντόσ του, ςασ προςφζρουμε
τα παρακάτω είδθ με τουσ κατωτζρω οικονομικοφσ όρουσ.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Ιμάντασ χρονιςμοφ
κομπλζ ςετ με ρουλεμάν
FIAT DUCATO & CITROEN
JUMPER
κωδ:9400831349
Σεντωτιρασ ιμάντα
δυναμό FIAT DUCATO
Κωδ:9608859180
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ΕΠΩΝΤΜΙΑ
ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΣΕΜ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

20

5

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Ο προςφζρων

(Yπογραφι, ςφραγίδα εταιρείασ)
(Ονοματεπϊνυμο, Ιδιότθτα ςτθν εταιρεία)
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ
Σο 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. Σαυτόχρονα 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. υνεπϊσ τα προσ προμικεια ανταλλακτικά κα πρζπει να είναι Γνιςια Ανταλλακτικά ι Εφάμιλλθσ Ποιότθτασ
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): Πρόκειται για ανταλλακτικά αυτοκινιτων, που
καταςκευάηονται από κορυφαίουσ καταςκευαςτζσ με τουσ οποίουσ οι αυτοκινθτοβιομθχανίεσ ζχουν ςυνάψει ςυμβόλαια
προμθκειϊν. Σα 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): Πρόκειται 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. Σα ανταλλακτικά αυτά πωλοφνται ςτισ ςυςκευαςίεσ του καταςκευαςτι τουσ και όχι ςτισ ςυςκευαςίεσ που φζρουν
το εμπορικό ςιμα κάκε αυτοκινθτοβιομθχανίασ.

Ωσ Εφάμιλλθσ Ποιότθτασ 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. υνεπϊσ, ςε αυτιν τθν
περίπτωςθ, το ανταλλακτικό και χαρακτθριςτικά του προςδιορίηονται από το κωδικό του παραγωγοφ του.
τθν περιγραφι ενόσ ανταλλακτικοφ είναι δυνατόν να ηθτοφνται “Ανταλλακτικά εργοςταςιακισ ανακαταςκευισ”. ε αυτι
τθν περίπτωςθ κακορίηονται τα ακόλουκα:
Ανταλλακτικά αυτοκινιτων ανακαταςκευισ (Remanufactured or Rebuilt Parts): Πρόκειται 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. ε κάκε περίπτωςθ δεν γίνονται δεκτά απλϊσ μεταχειριςμζνα ανταλλακτικά αυτοκινιτων.

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ
1.

Γ. Σηθμόπουλοσ

2.

Ι. Αδάμπασ

3.

Α. Παπαδόπουλοσ

4

