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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
:Διασταύρωση ΒουτώνΣταυρακίων
Ταχ. Κώδικας : 71 110
Πληροφορίες : Γερομαρκάκης Σοφοκλής
Τηλέφωνο
: 2810 560197
Fax
: 2810 377 208
E-mail
: v.lekkas@ekab.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηράκλειο, 23/09/2019
Αριθ. Πρωτ. : 4027

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
4Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Προμήθεια υλικών με Διαπραγμάτευση

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Χαμηλότερη τιμή

CPV

45222000-9

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

15.000,00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

120 Ημέρες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

35

Κ.Α.Ε.

0863

Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

2233

ΑΔΑAΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

68ΞΗΟΡ1Π-9ΤΟ

ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

19REQ005558445
ΚΑΒΡΟΥ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΓΑΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

18/10/2019 Ημέρα Παρασκευή ώρα 12:00
ΩΣ ΣΥΝΗΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για επισκευή
ραμπών : Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προφορά για τα υπό προμήθεια είδη, έως
την οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
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Α/Α
1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
45222000-9

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΑΣ
ΡΑΜΠΩΝ

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ
Υ Φ.Π.Α
15.000,00

Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς Α.Δ.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σε
τεμάχια)

Τιμή ανά
τεμάχιο
Χωρίς
ΦΠΑ

Συνολική
τιμή είδους
χωρίς

ΦΠΑ

ΦΠΑ Συνολική
τιμή
είδους

Παρατηρ
ητήριο
Τιμών
ΕΠΥ την
…………..

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΑΣ
ΡΑΜΠΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 6 του Π.Δ.
118/07, μέχρι την 27/09/2019 Ημέρα Παρασκευή ώρα 12:00.ΠΜ στο πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ
(Διασταύρωση Βουτών και Σταυρακίων έναντι ΤΕΠ ΠΑΓΝΗ Τ.Κ. 71110) και θα απευθύνονται
στην αρμόδια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αρ. 19/27-12-2018θέμα ΕΗΔ 104
Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.
2. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς τα κάτωθι:
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, 4Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
Διασταύρωση Βουτών και Σταυρακίων έναντι ΤΕΠ ΠΑΓΝΗ Τ.Κ. 71110.
 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
 Ο αριθμός μικροπρομήθειας 35/21-03-2019 και τα είδη στα οποία αναφέρεται η
προσφορά
 Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος.
3. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την
δέσμευση ότι θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών
επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
4. Η μειοδοσία γίνεται κατ’ είδος, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και οι προσφέροντες
προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών που
περιλαμβάνονται στην ανωτέρω κατάσταση των ειδών/υλικών.
5. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να έχουν σαφή παραπομπή στο Παρατηρητήριο Τιμών της
Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο υλικό ίδιο ή αντίστοιχο, τον α/α, περιγραφή, τιμή κ.λ.π.). Σε
περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο Τιμών πρέπει να γίνεται σαφής
μνεία προς τούτο.
6. Χρόνος παράδοσης έως 30 ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1 99/1986 (Α 7 ), όπως εκάστοτε ισχύει,
συμπληρωμένη σύμφωνα με το Προσάρτημα που ακολουθεί
. Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπεύθυνη
δήλωση του παραρτήματος.
•Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).
•Για τις περιπτώσεις (γ) και (δ), την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν :
οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
o Πρόεδρος ή ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες
(Α.Ε.)
o Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς.
ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.
κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.
Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων η Υπεύθυνη Δήλωση επισυνάπτεται της παρούσης.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμόδιο προς τούτο οργάνου του φορέα
που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται
με φαξ.
2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ½ αυτού με
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων
(Π.Δ. 118/2007 αρ. 26) ή να μετατίθεται.
3. 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.
4. Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους, θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή του συμβατικού είδους.
5. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
6. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 118/07.
7. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύον οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr , στην διαδικτυακή
πύλη της Γεν. Γραμματείας Εμπορείου www.promitheus.gov.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής www.ekab.gr.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
4ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΙΟΥΛΠΑΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ









Καθαίρεση και απομάκρυνση του σκυροδέρματος των ραμπών
Αφαίρεση του υλικού του επιχώματος όσο χρειαστεί
Επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου πάχους από 0,40cm έως 0, 0cm
Διάστρωση σκυροδέρματος πάχους 0,1 cm κατηγορίας c20/2 οπλισμένου με διπλή σχάρα
Φ10/20
Ειδικά σκληρυντικά υλικά ώστε η τελική επιφάνεια μας να είναι αντιολισθητική
Καθαίρεση και απομάκρυνση του παρτεριού που βρίσκεται στην δυτική ράμπα ώστε να
γίνει η στροφή πιο ομαλή για την διέλευση των υπηρεσιακών οχημάτων
Διαμόρφωση ξανά του παρτεριού με κτίσιμο, σοβά και μόνωση
Και τέλος, μόνωση του κτιρίου περιμετρικά στο βάθος των ραμπών
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