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ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 1037 VOLKSWAGEN ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

“ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/11/2019, ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα, ΩΡΑ: 12:00 Π.Μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

CPV
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

34330000-9.
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ:Α.Ε.:190 1.500,60€ ήτοι 1.860,74€ με Φ.Π.Α . 24%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κ.Α.Ε.
Α/Α
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΙΠΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ έχει οριστεί
με την υπ’ αριθ. ΕΚΑΒ ΣΥΝ
19/27-12-18 ΘΕΜΑ 34 Απόφαση του Δ.Σ.του
Ε.Κ.Α.Β.

120 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΕ: 190.
1431α.
1239.
6ΕΤΠΟΡ1Π-ΕΞΧ.
19REQ5766208

1)ΔΟΥΜΑΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2)ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 3)
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛ: 2710-221183

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την παραπάνω
προμήθεια προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για το υπό προμήθεια είδος έως την
οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν 4412/2016, και θα
απευθύνονται στην αρμόδια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δ Σ του Ε.Κ.Α.Β.
2. Οι προσφορές θα αποστέλλονται θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ παράρτημα Τρίπολης
Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
Ο αριθμός της μικροπρομήθειας ΑΕ τα είδη στα οποία αναφέρεται η προσφορά
Τα στοιχεία του αποστολέα - προσφέροντος
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
Α) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΤΕΥΔ /Ν 4412/2016
Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑ)
Γ) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΕ
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. Η μειοδοσία γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, κατά
σύνολο Α.Ε.
4. 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.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής – ΧΕΠ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα
που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με
φαξ η e-mail.
2. 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 ΠΔ118/07.
3. Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους, θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του συμβατικού είδους.
4. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
5. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07.
6. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ/
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
e-mail

ANTAΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 1037
VOLKSWAGEN ΑΡΙΘΜ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ
WV1ZZZHZ9H088774

Α.Ε.: 190/2019

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ
ΖΟΥΑΝ
ΒΑΣΗ ΖΟΥΑΝ
ΦΛΑΝΤΖΑ
ΦΛΑΝΤΖΑ
ΠΛΑΚΑΚΙΑ
ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
ΦΙΛΤΡΟ
ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
ΦΛΑΝΤΖΑ
ΦΛΑΝΤΖΑ
ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ
ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ (2
ΤΜΧ)

ΚΩΔ.
070145701Ν
070253117C
070253225
070145757Α
070253115
070253107

ΤΕΜ.
1
1
1
1
1
1

7Η0254700Μ

1

1Κ0253115Τ
7Η0253115D
1Κ0253725

1
1
2

ΣΥΝΟΛΟ:
11/11/2019

1.860,74€
(ΜΕ ΦΠΑ
24%)

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΠΕΡΔΙΚΗ ΜΑΡΘΑ
2710-221185
2710-243687
m.perdiki@ekab.gr

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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 Γνήσια 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.
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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 πλείστον, 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.
Χρόνος παράδοσης : παράδοση εντός ΕΙΚΟΣΙ (20) ημερών από την ζήτησή τους µε δελτίο παραγγελίας
που θα συντάξει και θα αποστείλει το Παράρτημα του ΕΚΑΒ Τρίπολης στον Προμηθευτή.
Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών θα ισχύει “η χαμηλότερη τιμή”
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στη διαδικτυακή

πύλη της Γεν. Γραμματείας Εμπορείου www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής www.ekab.gr .

-ΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

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 (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
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
(Ε-mail):

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.
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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 Δηλών

(Υπογραφή)
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