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ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Μυτιλήνης κατόπιν του υπ΄ αριθμ. ΑΕ 187/16-08-2018
αιτήματος προμήθειας, με ΑΔΑΜ: 18REQ003690313, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν
προσφορές για την εκτέλεση των παρακάτω υπηρεσιών σε ασθενοφόρο MERCEDES SPRINTER
( KHΙ – 6783 ) .
Αριθμός
Αιτήματος

Προμήθεια

ΑΕ 187/1608-2018
CPV:
50112000-3

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ –
6783 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
ΤΟΥ ΕΚΑΒ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES
SPRINTER,
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
1 ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΒΡΩΣΕΩΝ ΣΤΑ
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ
2 ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΒΑΣΕΩΝ ΠΙΣΩ
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ
3 ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ
ΘΥΡΩΝ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ

1

Τεμάχια

Τελική Ημερομηνία
Υποβολής
Προσφορών

Πιθανή
Δαπάνη Έως

Πληροφορίες

Βλοτινού
Αντωνία
Τηλέφωνο:
22510- 29377
Φαξ: 2251029377

Τρίτη,
23 Οκτωβρίου
2018

409,50€
(με ΦΠΑ
17%)

ΑΔΑ: Ψ6ΚΗΟΡ1Π-ΓΙΟ

4 ) ΒΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Η παρούσα πρόκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ( www.diavgeia.gov.gr ) και στην ιστοσελίδα
της Αναθέτουσας Αρχής ( www.ekab.gr )
ΟΡΟΙ:
1. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων
οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.
2. Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών που αναφέρονται.
3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από
την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.
4. 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.
5. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής – ΧΕΠ εντός λίγων
ημερών από την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών.
6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί
στην τελευταία σελίδα της παρούσας πρόσκλησης.
Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ
Μυτιλήνης Μίλτου Κουντουρά 1 ( Κτίριο Πολεοδομίας ), 1ος όροφος, Τ.Κ 81100 Τηλ. 2251029377 Φαξ
2251029377 με την ένδειξη: “Διαγωνισμός φανοποιείας και βαφής ασθενοφόρου με ΑΕ 187/16-082018 ”, συμπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες του παρακάτω πίνακα ή στέλνοντας δική σας φόρμα.

Η Διευθύντρια του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΤΟΥΛΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαγωνισμός φανοποιείας και βαφής ασθενοφόρου με ΑΕ 187/16-08-2018
Α/Α

Είδος
περιγραφή

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας

Έκπτωση %

1
Γενικό σύνολο
2

Σύνολο

ΦΠΑ
17%

Τελική
τιμή
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/

/2018

Ο Προμηθευτής

(υπογραφή - σφραγίδα)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ



Το Συνεργείο εκτέλεσης εργασιών επισκευής αμαξωμάτων του αναδόχου, θα πρέπει να
διαθέτει την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια λειτουργίας. Να υποβληθεί φωτοαντίγραφο
αυτής με την κατάθεση της προσφοράς.



Το Συνεργείο του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει όλα τα αναγκαία εργαλεία,
συσκευές και μηχανήματα που τυχόν απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών στα
οχήματα του ΕΚΑΒ που αναλαμβάνει και ιδιαίτερα στα ασθενοφόρα. Θα πρέπει δε, κατ΄
ελάχιστον,

να

διαθέτει

υποχρεωτικώς:

Μετρική

καλίμπρα,

Συσκευή

ηλεκρο-

συγκολλήσεων MIG, Συσκευή οξυγονοκόλλησης / οξυγονοκοπής, Συσκευή ηλεκτροπονταρίσματος, των οποίων ο οίκος κατασκευής, ο τύπος και ο σειριακός αριθμός (serial
number) -εάν διαθέτουν σειριακό αριθμό- να αναγραφούν σε σχετικό πίνακα που θα
κατατεθεί με την προσφορά.



Ο ανάδοχος (χορηγητής εκτέλεσης εργασιών) του διαγωνισμού θα αναδειχθεί με
κριτήριο την χαμηλότερη, προσφερόμενη τιμή της εργατοώρας. Ο αριθμός των
απαιτούμενων εργατοωρών για την κάθε αναγκαία εργασία στο συγκεκριμένο τύπο
(μοντέλο) αυτοκινήτου, θα προκύπτει με την χρήση ενός από καθιερωμένα στην ελληνική
αγορά προγράμματα ηλεκτρονικής κοστολόγησης ζημιών αυτοκινήτων. Ενδεικτικώς
αναφέρονται ορισμένα από τα πλέον γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα
προγράμματα κοστολόγησης ζημιών αυτοκινήτων στην εγχώρια αγορά: α) Audatex της
Informex Hellas του ομίλου Solera, β) Ίριδα της Όμικρον Μηχανογραφική, γ) DAT Της
DAT Hellas ΕΠΕ, δ) Eurotax της EurotaxGlass’s Hellas ΕΠΕ. Η ως άνω ηλεκτρονική
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κοστολόγηση επισκευής των ζημιών θα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο επισκευαστή
ή με μεριμνά και δαπάνη αυτού.
Το προς τιμολόγηση κόστος της κάθε εκτελεσθείσας εργασίας, θα προκύπτει
πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των εργατοωρών που προέκυψε από το πρόγραμμα
ηλεκτρονικής κοστολόγησης, πολλαπλασιασμένο επί την προσφερθείσα τιμή της
εργατοώρας. Με την έκδοσή του, το τιμολόγιο χρέωσης των εργασιών θα πρέπει
υποχρεωτικώς να συνοδεύεται με αντίγραφο ή εκτύπωση κοστολόγησης που πρόεκυψε από
το πρόγραμμα ηλεκτρονικής κοστολόγησης όπου αναφέρεται ο αριθμός των εργατοωρών
για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών.
Για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών επί της διασκευής (υπερκατασκευής) ως
ασθενοφόρου, όπου δεν υπάρχουν δεδομένα για τους χρόνους εκτέλεσης των διαφόρων
εργασιών, ο ανάδοχος θα ενημερώνει προκαταβολικά την Υπηρεσία για τις εργατοώρες που
υπολογίζει να απαιτηθούν και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους μόνον εφόσον λάβει
έγγραφη συναίνεση από τον αναθέτοντα.
Στην προσφορά τους οι συμμετέχοντες να αναφέρουν την καθαρή τιμή ανά εργατοώρας
(δηλαδή προ Φ.Π.Α και τυχόν κρατήσεων) την οποία προσφέρουν.


Σε περίπτωση που απαιτείται η αντικατάσταση ανταλλακτικών, θα πρέπει ο ανάδοχος να
ενημερώνει εγγράφως τον αναθέτοντα φορέα (ΕΚΑΒ) για το είδος, την ποσότητα και το
κόστος αυτών και να ερωτά, σε περίπτωση που υπάρχουν πολλές επιλογές, εάν ο αναθέτων
φορέας επιθυμεί την τοποθέτηση γνήσιων ανταλλακτικών (Genuine Parts) ή ανταλλακτικών
εφάμιλλης ποιότητας (Matching Quality) ή προερχόμενων από την ελεύθερη αγορά
(Independent After Market). Η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών θα
πραγματοποιείται από τον ανάδοχο εκτέλεσης των εργασιών. Η τιμολόγηση των μη γνήσιων
ανταλλακτικών θα πρέπει να είναι σαφώς χαμηλότερη από την τιμή που προκύπτει για τα
γνήσια. Όλα τα παλαιά ανταλλακτικά που αντικαθίστανται θα πρέπει, υποχρεωτικώς, να
παραδίδονται στον αναθέτοντα φορέα μαζί με τα σχετικά τιμολόγια χρέωσης των νέων
ανταλλακτικών που τοποθετήθηκαν.



Για τον έλεγχο και σύγκριση των τιμών των ανταλλακτικών, ο αναθέτων φορέας έχει το
δικαίωμα να λαμβάνει έγραφες προσφορές από το εμπόριο. Σε κάθε δε περίπτωση που ο
αναθέτων φορέας (ΕΚΑΒ) είναι σε θέση να προμηθευτεί τα απαιτούμενα για την επισκευή του
οχήματος ανταλλακτικά σε χαμηλότερη, τελική τιμή από την προτεινόμενη του αναδόχου ή τα
διαθέτει ήδη στην αποθήκη του, ο ανάδοχος υποχρεούται, εάν το απαιτήσει ο αναθέτων
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φορέας, να εκτελέσει την εργασία χρησιμοποιώντας τα ανταλλακτικά που θα του παραδώσει
ο αναθέτων, τιμολογώντας στο τέλος μόνο το κόστος των εργασιών.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραχωρεί πάντα προτεραιότητα στις επισκευές των



ασθενοφόρων οχημάτων. 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.



Το συνεργείο 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 ύψος της πύλης εισόδου και των επισκευαστικών χώρων
θα πρέπει να είναι επαρκές για τα ασθενοφόρων οχήματα που διαθέτει το ΕΚΑΒ και
συγκεκριμένα άνω των τριών (3) μέτρων.



Θα πρέπει, οπωσδήποτε, να παρέχεται από τους συμμετέχοντες εγγύηση καλής
εκτέλεσης των εργασιών καθώς και για τα τοποθετούμενα δικά τους ανταλλακτικά (πλην
αναλωσίμων) για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημέρα έκδοσης του σχετικού
τιμολογίου. Να γίνει σχετική δεσμευτική αναφορά από τους συμμετέχοντες στην
προσφορά τους.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρ 8 παρ. 4 Ν. 1599/86)
ΠΡΟΣ(1):

ΕΚΑΒ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
1. Εις βάρος μου δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ.1)
β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου (EE C 195 της 25.6.1997,
σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2)
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48 δ) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας
2006/70/EK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166) και
αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν.2331/1995 (Α΄ 173), όπως ισχύουν.
2. α) Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών
ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου. β) Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου γ) Δεν έχω καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που
έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με
την επαγγελματική διαγωγή μου. δ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική μου ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η
αναθέτουσα αρχή. ε) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύμφωνα με τις 75 2016-06-27 διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου. στ) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
μου όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού
δικαίου. ζ) Δεν είμαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του
παρόντος ή όταν δεν έχω παράσχει τις πληροφορίες αυτές. Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω
κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει η δήλωσή μου.
Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη
μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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