ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νςθ
: Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ
Ταχ. Κϊδικασ
: 555 35
Ρλθροφορίεσ
: Αγγ. Χάνδροσ
Τθλζφωνο
: 2313 326615
Fax
: 2310 347310
E-mail
: a.chandros@ekab.gr

Θεςςαλονίκη, 27 Μαρτίου 2020
ΕΞΩ 26/2020

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
ΕΚΣΑΚΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
(ΚΙΝΔΤΝΟ ΔΙΑΠΟΡΑ ΚΟΡΟΝΟΙΟΤ COVID-19)
ΒΑΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 7 ΣΟΤ Π.Ν.Π. ΜΕ ΑΡ. ΦΤΛΛΟΤ 64/14-3-2020
Το Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ - Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ, κατόπιν του υπϋ αρικμ. ΑΕ 38/22-01-20
Αιτιματοσ προμικειασ, καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν προςφορζσ για τθν προμικεια των
παρακάτω υλικϊν ι/και υπθρεςιϊν
Ανακζτουςα Αρχι
Διεφκυνςθ Διαβίβαςθσ Ρροςφορϊν

Ημερομθνία, Ϊρα και Τόποσ Αποςφράγιςθσ των
Ρροςφορϊν
Ρροκεςμία Ραραλαβισ Ρροςφορϊν
Αρμόδιο Πργανο Αποςφράγιςθσ Ρροςφορϊν

Ρεριγραφι του Φυςικοφ Αντικειμζνου
Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ τθσ Σφμβαςθσ
Είδοσ Διαδικαςίασ
Ρθγι Χρθματοδότθςθσ - ΚΑΕ
ΑΔΑ Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ
Αναπροςαρμογι Τιμιματοσ
Απαιτοφμενεσ Εγγυιςεισ
Τεχνικά Χαρακτθριςτικά
Κριτιριο Ανάκεςθσ
Δυνατότθτα Υποβολισ Ρροςφοράσ για Ζνα ι
Ρεριςςότερα Τμιματα τθσ Σφμβαςθσ
Υποβολι Εναλλακτικϊν Ρροςφορϊν

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
Επιτροπι Ζρευνασ και Αγοράσ Ανταλλακτικϊν
ΕΚΑΒ – Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ 555 35
Ζωσ Τρίτθ 31 Μαρτίου 2020 10.00 π.μ.
Κτιριο Διοίκθςθσ
Ζωσ 31 Μαρτίου 2020 Ϊρα 10.00
Αρμόδια Επιτροπι
Κεφαλάσ Βαςίλειοσ
Τθλ. 2313 326672
Τθλ. 2313 326670
v.kefalas@ekab.gr
ΛΑΔΙ ΣΥΜΡΛΕΚΤΗ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:G055175A2 ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 1 ΛΙΤΟΥ (ΓΝΗΣΙΟ ΛΙΡΑΝΤΙΚΟ)
358,11 € Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
Ζκτακτθ προμικεια βάςθ του άρκρου 7 του Ρ.Ν.Ρ. με αρ.
φφλλου 64/14-3-2020
Ρροχπολογιςμόσ ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1611
ΩΞΨΩΟ1Ρ-Δ84
Πχι
Πχι
Ναι
H Ρλζον Συμφζρουςα από Οικονομικι Άποψθ Ρροςφορά
Βάςει Τιμισ
Ναι
Πχι
1

Διάρκεια Ιςχφοσ Ρροςφορϊν
Κωδικόσ/οι CPV
Διάρκεια Σφμβαςθσ
Γλϊςςα Σφνταξθσ των Ρροςφορϊν

3 Μινεσ
34351100-3
Με τθν παραλαβι των υλικϊν/υπθρεςιϊν
Ελλθνικι

H Ρρόςκλθςθ καταχωρικθκε και κα διατθρθκεί, κακ όλθ τθ διάρκεια υποβολισ των προςφορϊν ςτο
διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ι ςε e-mail ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται:
α) θ λζξθ Ρροςφορά, β) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα, γ) Ο ΑΕ προμικειασ
Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
α) Τεχνικι Ρροςφορά
β) Οικονομικι Ρροςφορά
Ο Ρρομθκευτισ επιβαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ.
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν/υπθρεςιϊν δεν πρζπει να ξεπερνά τισ δεκαπζντε (15) μζρεσ από τθν
θμερομθνία κατακφρωςθσ ι ενθμζρωςθσ
Επιςθμαίνεται ότι, θ κατακφρωςθ μπορεί να γίνει για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα, για μεγαλφτερθ ςε
ποςοςτό ζωσ 30 % ι για μικρότερθ ςε ποςοςτό ζωσ 50 %.

Η Διευθφντρια του ΕΚΑΒ Θεςςαλονίκησ

Χριςτίνα Καραμπελίδου
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ
Ημερομθνία:
Επωνυμία:
Διεφκυνςθ:
Τθλ.
FAX
Email
ΠΡΟ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεςςαλονίκησ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ για το αίτθμα προμικειασ με Αρικμό Εντολισ 38/22-01-20
Σφμφωνα με το παραπάνω αίτθμα προμικειασ και τθ πρόςκλθςθ ενδιαφζροντόσ του, ςασ προςφζρουμε τα
παρακάτω είδθ με τουσ κατωτζρω οικονομικοφσ όρουσ.

Α/Α

1

ΡΕΙΓΑΦΗ

ΛΑΔΙ ΣΥΜΡΛΕΚΤΗ VW T5 DIESEL
ΚΩΔΙΚΟΣ:G055175A2 ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 1 ΛΙΤΟΥ
(ΓΝΗΣΙΟ ΛΙΡΑΝΤΙΚΟ)

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΣΕΜ.

ΕΠΩΝΤΜΙΑ
ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ

10
ΛΙΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο προςφζρων

(Yπογραφι, ςφραγίδα εταιρείασ)
(Ονοματεπϊνυμο, Ιδιότθτα ςτθν εταιρεία)
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ
Τα ελαιολιπαντικά για βενηινοκινθτιρεσ οχθμάτων κα πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω προδιαγραφζσ:
Ορυκτζλαιο κινθτιρων (mineral oil-based engine oils)


Ιξϊδουσ κατά SAE: 15W-40 ή 10W-40 ή 15W-50



Ροιότθτασ κατά API: SL κατϋ ελάχιςτον



Θα πρζπει, επίςθσ, να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ: PSA Β71 2295 ή/και VW 501.01 / VW 505.00 ή/και MB 229.1

Οι ωσ άνω προδιαγραφζσ κα πρζπει υποχρεωτικά να αναγράφονται επάνω ςτθν κάκε μία χωριςτι ςυςκευαςία από τθν φάςθ τθσ
αρχικισ ςυςκευαςίασ και όχι εκ των υςτζρων.
Τα ελαιολιπαντικά κα παραδίδονται με μζριμνα και ζξοδα του προμθκευτι ςτισ αποκικεσ του ΕΚΑΒ που κα υποδειχκοφν και
ςτο είδοσ τθσ ςυςκευαςίασ που κα ηθτθκεί με τθν περιγραφι.
Τα παραδοφμενα ελαιολιπαντικά να είναι νζα, αχρθςιμοποίθτα και κακαρά, χωρίσ ξζνεσ φλεσ. Η ςυνολικι ποςότθτα κα πρζπει
να είναι των ιδίων προδιαγραφϊν, του ιδίου καταςκευαςτι και όχι διαφόρων.
--------------------------------Τα ελαιολιπαντικά για πετρελαιοκινθτιρεσ οχθμάτων κα πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω προδιαγραφζσ:
Συνκετικό λιπαντικό κινθτιρων (Synthetic engine oils) κατάλλθλο για ςφγχρονουσ πετρελαιοκινθτιρεσ με DPF (λιπαντικό low
SAPS)


Ιξϊδουσ κατά SAE: 5W-30



Θα πρζπει, επίςθσ, να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ: VW 507.00 και MB 229.51

Τα ελαιολιπαντικά ειδικϊσ για πετρελαιοκινθτιρεσ οχθμάτων του ομίλου PSA (Peugeot-Citroen), που είναι εφοδιαςμζνοι με
ςφςτθμα επεξεργαςίασ καυςαερίων SCR (με χριςθ adBlue), κα πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω προδιαγραφζσ:
Συνκετικό λιπαντικό κινθτιρων (Synthetic engine oils) κατάλλθλο για ςφγχρονουσ πετρελαιοκινθτιρεσ με DPF (λιπαντικό low
SAPS)


Ιξϊδουσ κατά SAE: 0W-30



Θα πρζπει, επίςθσ, να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ PSA: B71 2312



και ACEA: C1 ι C2 (2012)

Οι ωσ άνω προδιαγραφζσ κα πρζπει υποχρεωτικά να αναγράφονται επάνω ςτθν κάκε μία χωριςτι ςυςκευαςία από τθν φάςθ τθσ
αρχικισ ςυςκευαςίασ και όχι εκ των υςτζρων.
Τα ελαιολιπαντικά κα παραδίδονται με μζριμνα και ζξοδα του προμθκευτι ςτισ αποκικεσ του ΕΚΑΒ που κα υποδειχκοφν και
ςτο είδοσ τθσ ςυςκευαςίασ που κα ηθτθκεί με τθν περιγραφι.
Τα παραδοφμενα ελαιολιπαντικά να είναι νζα, αχρθςιμοποίθτα και κακαρά, χωρίσ ξζνεσ φλεσ. Η ςυνολικι ποςότθτα κα πρζπει
να είναι των ιδίων προδιαγραφϊν, του ιδίου καταςκευαςτι και όχι διαφόρων.
-------------------------------------------------Τα ελαιολιπαντικά για τετράχρονουσ κινθτιρεσ μοτοςυκλετϊν κα πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω προδιαγραφζσ:


Λιπαντικό κινθτιρων μοτοςυκλετϊν 4Σ



Ιξϊδουσ κατά SAE: 15W-50



Ροιότθτασ κατά API: SG κατϋ ελάχιςτον

Οι ωσ άνω προδιαγραφζσ κα πρζπει υποχρεωτικά να αναγράφονται επάνω ςτθν κάκε μία χωριςτι ςυςκευαςία από τθν φάςθ τθσ
αρχικισ ςυςκευαςίασ και όχι εκ των υςτζρων.
Τα ελαιολιπαντικά κα παραδίδονται με μζριμνα και ζξοδα του προμθκευτι ςτισ αποκικεσ του ΕΚΑΒ που κα υποδειχκοφν και
ςτο είδοσ τθσ ςυςκευαςίασ που κα ηθτθκεί με τθν περιγραφι.
Τα παραδοφμενα ελαιολιπαντικά να είναι νζα, αχρθςιμοποίθτα και κακαρά, χωρίσ ξζνεσ φλεσ. Η ςυνολικι ποςότθτα κα πρζπει
να είναι των ιδίων προδιαγραφϊν, του ιδίου καταςκευαςτι και όχι διαφόρων.
----------------------------------------------------
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Τα λιπαντικά για χειροκίνθτθ μετάδοςθ κίνθςθσ (manual transmission) κα πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω προδιαγραφζσ:


Ρλιρωσ ςυνκετικό (fully synthetic)



Ιξϊδουσ κατά SAE: 75W-80



Ροιότθτασ κατά API: GL-5

Οι ωσ άνω προδιαγραφζσ κα πρζπει υποχρεωτικά να αναγράφονται επάνω ςτθν κάκε μία χωριςτι ςυςκευαςία από τθν φάςθ τθσ
αρχικισ ςυςκευαςίασ και όχι εκ των υςτζρων.
Τα ελαιολιπαντικά κα παραδίδονται με μζριμνα και ζξοδα του προμθκευτι ςτισ αποκικεσ του ΕΚΑΒ που κα υποδειχκοφν και
ςτο είδοσ τθσ ςυςκευαςίασ που κα ηθτθκεί με τθν περιγραφι.
Τα παραδοφμενα ελαιολιπαντικά να είναι νζα, αχρθςιμοποίθτα και κακαρά, χωρίσ ξζνεσ φλεσ. Η ςυνολικι ποςότθτα κα πρζπει
να είναι των ιδίων προδιαγραφϊν, του ιδίου καταςκευαςτι και όχι διαφόρων.
---------------------------------------------------Τα λάδια υδραυλικοφ ςυςτιματοσ διεφκυνςθσ (υδραυλικό τιμόνι) κα πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω προδιαγραφζσ:


Να είναι τφπου ATX ι ATF

Οι ωσ άνω προδιαγραφζσ κα πρζπει υποχρεωτικά να αναγράφονται επάνω ςτθν κάκε μία χωριςτι ςυςκευαςία από τθν φάςθ τθσ
αρχικισ ςυςκευαςίασ και όχι εκ των υςτζρων.
Τα λάδια κα παραδίδονται με μζριμνα και ζξοδα του προμθκευτι ςτισ αποκικεσ του ΕΚΑΒ που κα υποδειχκοφν και ςτο είδοσ
τθσ ςυςκευαςίασ που κα ηθτθκεί με τθν περιγραφι.
Τα παραδιδόμενα λάδια να είναι νζα, αχρθςιμοποίθτα και κακαρά, χωρίσ ξζνεσ φλεσ. Η ςυνολικι ποςότθτα κα πρζπει να είναι
των ιδίων προδιαγραφϊν, του ιδίου καταςκευαςτι και όχι διαφόρων.

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ
1.

Γ. Τηθμόπουλοσ

2.

Ι. Αδάμπασ

3.

Α. Ραπαδόπουλοσ
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