ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Περιοχή Μεζούρλο, Π.Γ.Ν.Λ, Λάρισα
Ταχ. Κώδικας
: 41110
Πληροφορίες
: Α. Λιτσάκος
Τηλέφωνο
: 2410 685230
Fax
: 2410 617116
E-mail
: a.litsakos@ekab.gr

Λάρισα, 2 Μάϊου 2019
Αρ.Πρωτ:2651

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Το ΕΚΑΒ - Παράρτημα Λάρισας, κατόπιν του υπ΄ αριθμ. ΑΕ 41/2-5-19 Αιτήματος προμήθειας, καλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τα παρακάτω αγαθά
Διεύθυνση Διαβίβασης Προσφορών

Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών
Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης
Πηγή Χρηματοδότησης - ΚΑΕ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κριτήριο Ανάθεσης

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Προμήθειας Ανταλλακτικών
και Επισκευής για τα Ασθ/ρα Οχήματα
ΕΚΑΒ – Παράρτημα Λάρισας, τομέας Βόλου
Νέα Ιωνία Βόλου, Εντός Πανθεσσαλικού Σταδίου, 38446.
Έως Δευτέρα 13 Μάϊου 2019 Ώρα 11.00πμ
Προμήθεια Ανταλλακτικών σε Ασθ/ρο με αρ. πλαισίου
VF3YC3MFB12E95892
262,88 € Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Προϋπολογισμός ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1431 ΧΕΠ
Όχι
H Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει
Τιμής

Δυνατότητα Υποβολής Προσφοράς για Ένα
ή Περισσότερα Τμήματα της Σύμβασης
Διάρκεια Ισχύος Προσφορών
60 Μέρες
Διάρκεια Σύμβασης
Με την παράδοση των ανταλλακτικών
Οι προσφορές υποβάλλονται σε φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται:
α) η λέξη Προσφορά, β) ΕΚΑΒ Παράρτημα Λάρισας Τομέας Βόλου, γ) ΑΕ 41/2-05-2019, δ) η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών:13-05-2019 και ώρα 11.00πμ, ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό οικονομικό φάκελο.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλ.
FAX
Email
ΠΡΟΣ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Λάρισας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το αίτημα προμήθειας με Αριθμό Εντολής 41/2-5-2019

Σύμφωνα με το παραπάνω αίτημα προμήθειας και τη διακήρυξή του, σας προσφέρουμε τα παρακάτω είδη
με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους.

Α/Α

1
2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) –
Εργοστασιακός Κωδικός
ΠΑΡΜΠΡΙΖ
ΣΕΤ ΚΟΛΛΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

1
1

Ο προσφέρων

(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας)
(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρία)

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής – ΧΕΠ (μετρητοίς) με την
παράδοση των ανταλλακτικών εντός 20 ημερών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Το όποιο ανταλλακτικό ενός αυτοκινήτου προσδιορίζεται μονοσήμαντα από τον τύπο του αυτοκινήτου, για
το οποίο προορίζεται, και τον κωδικό ανταλλακτικού που όρισε ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου.
Ταυτόχρονα ο κωδικός ανταλλακτικού του κατασκευαστή του αυτοκινήτου προσδιορίζει και όλες τις
ιδιότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει το πρότυπο ανταλλακτικό το οποίο χρησιμοποιείται στη
γραμμή συναρμολόγησης του οχήματος (ανταλλακτικό πρώτης τοποθέτησης) και τις οποίες ιδιότητες και
ποιοτικά χαρακτηριστικά θα πρέπει υποχρεωτικώς να πληρούν και τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά.
Συνεπώς τα προς προμήθεια ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι Γνήσια Ανταλλακτικά ή Εφάμιλλης Ποιότητας
Ανταλλακτικά, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 461/2010 (Block Exemption Regulation).

Ως Γνησία Ανταλλακτικά γίνονται δεκτά τα παρακάτω:
α) O.E. ανταλλακτικά αυτοκινήτων (O.E.=Original Equipment): Πρόκειται για ανταλλακτικά αυτοκινήτων, που
κατασκευάζονται από κορυφαίους κατασκευαστές με τους οποίους οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν
συνάψει συμβόλαια προμηθειών. Τα ανταλλακτικά αυτά πωλούνται σε συσκευασίες που φέρουν το
εμπορικό σήμα της αυτοκινητοβιομηχανίας και συνήθως αποκαλούνται «Γνήσια ανταλλακτικά / Genuine
parts» αυτοκινήτων.

β) O.E.M./O.E.S. ανταλλακτικά αυτοκινήτων (O.E.M.=Original Equipment Manufacturer & O.E.S.= Original
Equipment Supplier): Πρόκειται για τα ίδια ακριβώς ανταλλακτικά αυτοκινήτων με τα γνήσια, τα οποία
προέρχονται ακριβώς από τους ίδιους κατασκευαστές ανταλλακτικών, που προμηθεύουν τις
αυτοκινητοβιομηχανίες με ανταλλακτικά αυτοκινήτων πρώτης τοποθέτησης. Τα ανταλλακτικά αυτά
πωλούνται στις συσκευασίες του κατασκευαστή τους και όχι στις συσκευασίες που φέρουν το εμπορικό
σήμα κάθε αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ως Εφάμιλλης Ποιότητας Ανταλλακτικά (Matching Quality Spare Parts) γίνονται δεκτά τα ανταλλακτικά που
ο παραγωγός τους είναι σε θέση, ανά πάσα στιγμή, να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την
ίδια ποιότητα με τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών
αυτοκινήτων οχημάτων.

Ειδικώς για το τμήμα της διασκευής ενός οχήματος σε Ασθενοφόρο, ο διασκευαστής χρησιμοποίει, ως επί
το πλείστων, τον κωδικό του εξαρτήματος που όρισε ο παραγωγός του εξαρτήματος και δεν ορίζει άλλον
δικό του κωδικό. Συνεπώς, σε αυτήν την περίπτωση, το ανταλλακτικό και χαρακτηριστικά του
προσδιορίζονται από το κωδικό του παραγωγού του.

Στην περιγραφή ενός ανταλλακτικού είναι δυνατόν να ζητούνται “Ανταλλακτικά εργοστασιακής
ανακατασκευής”. Σε αυτή την περίπτωση καθορίζονται τα ακόλουθα:
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ανακατασκευής (Remanufactured or Rebuilt Parts): Πρόκειται για
προηγουμένως χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα οποία έχουν υποστεί ανακατασκευή και
λειτουργούν ως καινούρια ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Εφόσον ζητούνται, γίνονται δεκτά μόνον
εργοστασιακής ανακατασκευής ανταλλακτικά. Δηλαδή ανταλλακτικά που ανακατασκευάστηκαν σύμφωνα
με τις προδιαγραφές, τον ποιοτικό έλεγχο και την έγκριση του αρχικού κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση
δεν γίνονται δεκτά απλώς μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΥΓΕΡΗ

