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ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, κατόπιν του υπ’ αρ. 227/28-09-18
αιτήματος προμήθειας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την εκτέλεση των
παρακάτω εργασιών σε ασθενοφόρο MERCEDES (ΚΗH 7230).
Έξοδα μεταφοράς του ασθενοφόρου σε συνεργείο που η απόστασή του είναι μεγαλύτερη των 30
χλμ. από την πόλη της Αλεξανδρούπολης, επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
Αριθμός
Αιτήματος

Προμήθεια

227/28-09-18
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
CPV:50112000-3

Τεμάχια

Τελική
Πιθανή
Πληροφορίες
Ημερομηνία Δαπάνη
Υποβολής
με ΦΠΑ
Έως
Προσφορών
Παρασκευή
Γρηγοριάδης Κων/νος
12 Οκτωβρίου
Τηλ: 2551089350
111,60 €
2018 και ώρα
Fax: 2551089367
alexandroupoli@ekab.gr
14:00

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) και στην ιστοσελίδα
της Αναθέτουσας Αρχής (www.ekab.gr).
OPOI:
1.Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι
προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.
2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι θα εκτελέσει
την εργασία σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα
πρόσκληση.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην αρμόδια επιτροπή το όχημα επισκευασμένο, το
αργότερο σε 30 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης.
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5. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με ΧΕΠ, μετά την παραλαβή των υλικών από την αρμόδια
οικονομική υπηρεσία του ΕΚΑΒ με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.
6. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις
7. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση,
απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στα άρθρα 27, 28, 32, 33 και 34 του ΠΔ. 118/07.
8. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07. Για ότι δεν
περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
όπως εκάστοτε ισχύουν.
9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Απαραίτητο δικαιολογητικό και αναπόσπαστο μέρος της προσφορά είναι μία υπεύθυνη δήλωση στην
οποία να αναγράφονται και να υπογράφονται από τους προμηθευτές τα εξής:
1. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα.
2. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
3. Είναι εγγεγραμμένοι στο επιμελητήριο.
Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ
Αλεξανδρούπολης 6ο χιλ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης, Τ.Θ.130, Τ.Κ. 68100 Τηλ:2551089350
Fax:2551089367, με την ένδειξη: «Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε. 227/2018» συμπληρώνοντας
ανάλογα τις στήλες του παρακάτω πίνακα ή στέλνοντας δική σας φόρμα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Κ.Α.Β. - 9

Χρήστος Λίμας
Παιδοχειρουργός
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΩΝ
Το συνεργείο-κατάστημα που αναλαμβάνει την εκτέλεση της/των εργασίας/ων 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 οχημάτων του
ΕΚΑΒ. Προς τούτο δεν θα γίνεται δεκτή καθυστέρηση στην έναρξη των επισκευαστικών εργασιών για το
ασθενοφόρο 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 χρησιμοποιούμενα κρύσταλλα θα είναι αμεταχείριστα και πρώτης ποιότητας, δίχως να προκαλούν
παραμόρφωση του οπτικού πεδίου. Ακόμη θα πρέπει να φέρουν ευρωπαϊκή έγκριση τύπου και να
ικανοποιούν τον ευρωπαϊκό, τεχνικό κανονισμό 43R.
Το συνεργείο-κατάστημα να βρίσκεται σε γεωγραφική του θέση που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση
και προσέγγιση των υπηρεσιακών οχημάτων και σε απόσταση (δηλαδή διαδρομή και όχι ακτίνα) που δεν
θα είναι μεγαλύτερη των 30 χιλιομέτρων από την έδρα του Παραρτήματος ή του Τομέα της Υπηρεσίας.
Το συνεργείο να διαθέτει χώρο στάθμευσης, αποκλειόμενης κάθε περίπτωσης παραμονής, στάσης και
στάθμευσης, προσωρινής ή μη, των υπηρεσιακών οχημάτων σε οδούς, δημόσιους χώρους.
Το κατάστημα που αναλαμβάνει την εκτέλεση της/των εργασίας/ων θα πρέπει να παρέχει εγγύηση
καλής εκτέλεσης τους για εύλογο χρονικό διάστημα (να γίνεται σχετική αναφορά στην προσφορά που
καταθέτει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Γ. Τζηµόπουλος

2. Ι. Αδάµπας

3. Α. Παπαδόπουλος
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε. 227/2018
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