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Θεςςαλονίκη, 24 Απριλίου 2019

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Αρικμόσ Εντολισ
Προκεςμία Παραλαβισ Προςφορϊν
Περιγραφι του Φυςικοφ Αντικειμζνου

Εκτιμϊμενθ Συνολικι Αξία
Είδοσ Διαδικαςίασ
Πθγι Χρθματοδότθςθσ - ΚΑΕ
Κριτιριο Ανάκεςθσ
Δυνατότθτα Υποβολισ Προςφοράσ για Ζνα ι
Περιςςότερα Τμιματα τθσ Σφμβαςθσ
Διάρκεια Σφμβαςθσ

133/19-04-19
Ζωσ 03 Μαΐου Ώρα 10.00 π.μ.
Σιγαςτιρεσ εξάτμιςθσ εμπρόςκιοι
Σιγαςτιρεσ εξάτμιςθσ οπίςκιοι
Εξατμίςεισ πλιρθσ (χωρίσ καταλφτθ)
Σπιράλ καταλφτθ
Καταλφτεσ και DPF
για οχιματα τφ που: FIAT DUCATO 120 mj Diesel,
CITROEN JUMPER 2.0 L βενηίνθ, PEUGEOT BOXER Diesel,
MERCEDES 313 & 316 CDI Diesel, VW TRANPORTER-BPC
2.5 L μοντζλο 2009 Diesel.
Με τοποκζτθςθ
2.700 € Συμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
Απευκείασ ανάκεςθ βάςθ του άρκρου 118 του ν.4412/16
Προχπολογιςμόσ ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1431
H Πλζον Συμφζρουςα από Οικονομικι Άποψθ Προςφορά
Βάςει Τιμισ
Όχι
Πζντε (5) μινεσ

Το ΕΚΑΒ - Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ πρόκειται να προβεί ςε απευκείασ ανάκεςθ τθσ προμικειασ με
τίτλο “Προμικεια εξατμίςεων αςκενοφόρων οχθμάτων, με τθν τοποκζτθςθ”. Η μζγιςτθ ςυνολικι
δαπάνθ προχπολογίςτθκε ςτο ποςό των 2.700 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και βαρφνει τον ΚΑΕ
1431 του οικονομικοφ ζτουσ 2019.
Οι υποψιφιοι δφναται να επιςκεφκοφν το Συνεργείο Επιςκευισ Αςκενοφόρων του Παραρτιματοσ
προκειμζνου να ενθμερωκοφν για τισ υφιςτάμενεσ ςυνκικεσ.
Οι προςφορζσ των ενδιαφερομζνων κα κατατίκενται ςτο γραφείο Πρωτοκόλλου του Παραρτιματοσ
ςτθν οδό Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ι κα αποςτζλλονται
ταχυδρομικά ι με θλεκτρονικά μζςα.
Η Διευθφντρια του ΕΚΑΒ Θεςςαλονίκησ

Αγγελική Σςιοφπα
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το κατάςτθμα που αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν αντικατάςταςθσ εξατμίςεων, καταλυτϊν και
φίλτρων-DPF καυςαερίων αυτοκινιτων κα πρζπει να διακζτει τθν κατά νόμο απαιτοφμενθ, ιςχφουςα άδεια
λειτουργίασ. Να υποβλθκεί φωτοαντίγραφο αυτισ με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ.
Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται από άτομα που ζχουν τα απαραίτθτα τυπικά προςόντα (πτυχίο ειδικότθτασ, άδεια
αςκιςεωσ επαγγζλματοσ κ.τ.λ), εάν τοφτο προβλζπεται από ςχετικι νομοκεςία.
Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται με εφαρμογι των κοινϊσ αποδεκτϊν κανόνων τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ. Ο
ανάδοχοσ κα πρζπει να παραχωρεί πάντα προτεραιότθτα ςτισ επιςκευζσ των οχθμάτων του ΕΚΑΒ. Προσ τοφτο
δεν κα γίνεται δεκτι κακυςτζρθςθ ςτθν ζναρξθ των επιςκευαςτικϊν εργαςιϊν για το αςκενοφόρο πάνω από
μία (1) εργάςιμθ θμζρα, οι οποίεσ κα ολοκλθρϊνονται και τα οχιματα κα παραδίδονται ςε χρονικό διάςτθμα
μίασ (1) εργάςιμθσ θμζρασ.
Τα παρεχόμενα και χρθςιμοποιοφμενα από τον ανάδοχο υλικά και τμιματα του ςυςτιματοσ απαγωγισεπεξεργαςίασ καυςαερίων (“εξάτμιςθσ”) κα είναι αμεταχείριςτα και πρϊτθσ ποιότθτασ. Εάν, δε, προβλζπεται
γιϋ αυτά θ υποχρζωςθ φπαρξθσ Ζγκριςθσ Τφπου ι ςυμμόρφωςθσ “CE” ι ςυμμόρφωςθσ με ευρωπαϊκό, τεχνικό
κανονιςμό (R), κα πρζπει να τθν διακζτουν και να φζρουν τθ ςχετικι ςιμανςθ ανάγλυφα ςτθν επιφάνειά τουσ.
Το ςυνεργείο-κατάςτθμα να βρίςκεται ςε γεωγραφικι του κζςθ που επιτρζπει τθν εφκολθ πρόςβαςθ και
προςζγγιςθ των υπθρεςιακϊν οχθμάτων και ςε απόςταςθ (δθλαδι διαδρομι και όχι ακτίνα) που δεν κα είναι
μεγαλφτερθ των 30 χιλιομζτρων από τθν ζδρα του Παραρτιματοσ ι του Τομζα τθσ Υπθρεςίασ.
Το ςυνεργείο να διακζτει χϊρο ςτάκμευςθσ, αποκλειόμενθσ κάκε περίπτωςθσ παραμονισ, ςτάςθσ και
ςτάκμευςθσ, προςωρινισ ι μθ, των υπθρεςιακϊν οχθμάτων ςε οδοφσ, δθμόςιουσ χϊρουσ.
Το κατάςτθμα που αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ/των εργαςίασ/ων κα πρζπει να παρζχει εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ τουσ για εφλογο χρονικό διάςτθμα (να γίνεται ςχετικι αναφορά ςτθν προςφορά που κατακζτει ο
κάκε υποψιφιοσ ανάδοχοσ). Ακόμθ, να παρζχει πίςτωςθ ςτθν πλθρωμι των εκδοκζντων τιμολογίων.
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