ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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Θεςςαλονίκη, 01 Απριλίου 2020
ΕΞΩ 52/2020

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

Σο Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ - Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ, κατόπιν του υπϋ αρικμ. ΑΕ 122/23-03-20
Αιτιματοσ προμικειασ, καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν προςφορζσ για τθν προμικεια των
παρακάτω υλικϊν ι/και υπθρεςιϊν
Ανακζτουςα Αρχι
Διεφκυνςθ Διαβίβαςθσ Προςφορϊν

Ημερομθνία, Ώρα και Σόποσ Αποςφράγιςθσ των
Προςφορϊν
Προκεςμία Παραλαβισ Προςφορϊν
Αρμόδιο Όργανο Αποςφράγιςθσ Προςφορϊν

Περιγραφι του Φυςικοφ Αντικειμζνου

Εκτιμϊμενθ υνολικι Σάξθ Μεγζκουσ τθσ φμβαςθσ
Είδοσ Διαδικαςίασ
Πθγι Χρθματοδότθςθσ - ΚΑΕ

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
Επιτροπι Ζρευνασ και Αγοράσ Ανταλλακτικϊν
ΕΚΑΒ – Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ 555 35
Ζωσ Δευτζρα 06 Απριλίου 2020 10.00 π.μ.
Κτιριο Διοίκθςθσ
Ζωσ 06 Απριλίου 2020 Ώρα 10.00
Αρμόδια Επιτροπι
Κεφαλάσ Βαςίλειοσ
Σθλ. 2313 326672
Σθλ. 2313 326670
v.kefalas@ekab.gr
1. Ελαςτκά επίςωτρα μοτοςυκλζτασ τφπου: 120/70 ZR 18,
59 W (ο προφερόμενοσ τφποσ να είναι πρϊτθσ
τοποκζτθςθσ), με τοποκζτθςθ ςτθ Θες/νίκθ
(περιλαμβανομζνθσ αλλαγισ βαλβίδασ &
ηυγοςτάκμιςθσ), τεμ. 1
2. Ελαςτκά επίςωτρα μοτοςυκλζτασ τφπου: 160/60 ZR 17,
59 W (ο προφερόμενοσ τφποσ να είναι πρϊτθσ
τοποκζτθςθσ), με τοποκζτθςθ ςτθ Θες/νίκθ
(περιλαμβανομζνθσ αλλαγισ βαλβίδασ &
ηυγοςτάκμιςθσ), τεμ. 1
210,80 € υμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
Ζκτακτθ προμικεια βάςθ του άρκρου 7 του Π.Ν.Π. με αρ.
φφλλου 64/14-3-2020
Προχπολογιςμόσ ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1435
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ΑΔΑ Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ
Αναπροςαρμογι Σιμιματοσ
Απαιτοφμενεσ Εγγυιςεισ
Σεχνικά Χαρακτθριςτικά
Κριτιριο Ανάκεςθσ
Δυνατότθτα Τποβολισ Προςφοράσ για Ζνα ι
Περιςςότερα Σμιματα τθσ φμβαςθσ
Τποβολι Εναλλακτικϊν Προςφορϊν
Διάρκεια Ιςχφοσ Προςφορϊν
Κωδικόσ/οι CPV
Διάρκεια φμβαςθσ
Γλϊςςα φνταξθσ των Προςφορϊν

ΨΗ57ΟΡ1Π-917
Όχι
Όχι
Ναι
H Πλζον υμφζρουςα από Οικονομικι Άποψθ Προςφορά
Βάςει Σιμισ
Ναι
Όχι
3 Μινεσ
34351100-3
Με τθν παραλαβι των υλικϊν/υπθρεςιϊν
Ελλθνικι

H Πρόςκλθςθ 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 Προςφορά, β) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα, γ) Ο ΑΕ προμικειασ
Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
α) Σεχνικι Προςφορά
β) Οικονομικι Προςφορά
Ο Προμθκευτισ 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

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ
Ημερομθνία:
Επωνυμία:
Διεφκυνςθ:
Σθλ.
FAX
Email

ΠΡΟ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεςςαλονίκησ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ για το αίτθμα προμικειασ με Αρικμό Εντολισ 122/23-03-20

φμφωνα με το παραπάνω αίτθμα προμικειασ και τθ πρόςκλθςθ ενδιαφζροντόσ του, ςασ προςφζρουμε τα
παρακάτω είδθ με τουσ κατωτζρω οικονομικοφσ όρουσ.
Α/Α
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαςτκά επίςωτρα
μοτοςυκλζτασ τφπου: 120/70
ZR 18, 59 W (ο προφερόμενοσ
τφποσ να είναι πρϊτθσ
τοποκζτθςθσ), με τοποκζτθςθ
ςτθ Θες/νίκθ
(περιλαμβανομζνθσ αλλαγισ
βαλβίδασ & ηυγοςτάκμιςθσ).
Ελαςτκά επίςωτρα
μοτοςυκλζτασ τφπου: 160/60
ZR 17, 59 W (ο προφερόμενοσ
τφποσ να είναι πρϊτθσ
τοποκζτθςθσ), με τοποκζτθςθ
ςτθ Θες/νίκθ
(περιλαμβανομζνθσ αλλαγισ
βαλβίδασ & ηυγοςτάκμιςθσ).

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΣΕΜ.

ΕΠΩΝΤΜΙΑ
ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ

1

1

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Ο προςφζρων

(Yπογραφι, ςφραγίδα εταιρείασ)
(Ονοματεπϊνυμο, Ιδιότθτα ςτθν εταιρεία)
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΛΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΩΣΡΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ
ΕΚΔΟΗ 2019
1.

Οριςμόσ διαςτάςεων:
i.

Πλάτοσ πζλματοσ ςε mm: ____

ii.

Αναλογία πλευρικοφ τοιχϊματοσ/πζλματοσ (προφίλ) %: __

iii.

Διάμετροσ ηάντασ ςε inches: __

2.

Διάταξη των λινϊν: “R” = Radial (Ακτινικι)

3.

Προςδιοριςμόσ για χρήςη ςε οχήματα τφπου VAN, όπωσ τα αςθενοφόρα: ε αυτι τθν περίπτωςθ
απαιτείται να φζρουν ςτο πλευρικό τοίχωμα τθν ζνδειξθ “C” μετά τισ διαςτάςεισ.

4.

Δείκτησ φορτίου (αριθμόσ ωσ και 3 ψηφίων): ___

5.

Δείκτησ ταχφτητασ (λατινικό κεφαλαίο γράμμα): _

6.

Προςδιοριςμόσ κατηγορίασ ελαςτικϊν:
a.

Θερινά - Αςφάλτου ι

b.

Λάςπθσ & Χιονιοφ (κα πρζπει ςτο πλευρικό τοίχωμα να φζρει τθν ζνδειξθ “M+S”) ι

c.

Χειμερινά (κα πρζπει ςτο πλευρικό τοίχωμα να φζρει τθν ζνδειξθ με το εικονοςφμβολο
“χιονονιφάδα & βουνό”)

7.

Γενικζσ Απαιτήςεισ:
i.

Σα ελαςτικά επίςωτρα πρζπει να μθν παρουςιάηουν τα παρακάτω καταςκευαςτικά ελαττϊματα:


Ρωγμζσ πλευρικϊν τοιχωμάτων και πζλματοσ.



Ατζλειεσ του πλζγματοσ ϊςτε να επθρεάηεται θ μορφι και ςυνεπϊσ θ αξιοπιςτία κατά τθν
χριςθ.



Διαχωριςμό των λινϊν ι αποκόλλθςθ του πζλματοσ.



Ανομοιομορφία ςτισ διαςτάςεισ μεταξφ νοθτϊν διαδοχικϊν εγκαρςίων τομϊν.



Ελαττωματικι κυκλικι ςτεφάνθ με κυρτϊματα ι ελλιπι κάλυψθ του μεταλλικοφ πυρινα με
ελαςτικό.

ii.

Όλα τα ελαςτικά επίςωτρα κα πρζπει να είναι τφπου “Tubeless”, δθλαδι να μθν απαιτείται θ χριςθ
αεροκαλάμου.

iii.

Η θμερομθνία καταςκευισ των ελαςτικϊν επιςϊτρων πρζπει να μθν υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12)
μινεσ κατά τθν θμερομθνία τθσ παράδοςισ τουσ.

iv.

Όλα τα ελαςτικά κα πρζπει να είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα και να ςτεροφνται εργοςταςιακϊν
ελαττωμάτων. Δεν κα γίνονται δεκτά ελαςτικά που προζρχονται από αναγόμωςθ ι επαναχάραξθ.

v.

Ο προμθκευτισ πρζπει να παρζχει εγγφθςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ των ελαςτικϊν επιςϊτρων μζχρι
του ορίου τθσ φυςιολογικισ φκοράσ τουσ.

vi.

Ο κάκε προςφερόμενοσ τφποσ ελαςτικϊν επιςϊτρων κα πρζπει να είναι “Πρϊτθσ Σοποκζτθςθσ”
δθλαδι

ο

οίκοσ

καταςκευισ

τουσ

κα

πρζπει

ιδθ

να

προμθκεφει

τουλάχιςτον

μία

αυτοκινθτοβιομθχανία με τον εδϊ προςφερόμενο τφπο ελαςτικϊν θ οποία να τα τοποκετεί ςε
καινοφρια οχιματα παραγωγισ τθσ που να κυκλοφοροφν ςτθν αγορά τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Προσ
πιςτοποίθςθ αυτοφ, ο υποψιφιοσ προμθκευτισ κα προςκομίηει βεβαίωςθ του εργοςταςίου
καταςκευισ των ελαςτικϊν, υπογεγραμμζνθ από το αρμόδιο ςτζλεχοσ, που κα βεβαιϊνει τα
παραπάνω και κα διευκρινίηει ςε ποια μοντζλα καινοφριων αυτοκινιτων τοποκετικθκε ι
4

τοποκετείται ο προςφερόμενοσ τφποσ ελαςτικϊν. Η εν λόγω βεβαίωςθ να ζχει ςυνταχκεί ςτθ
ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα.
vii.

Σα ελαςτικά επίςωτρα πρζπει να ζχουν ζγκριςθ τφπου ςφμφωνα με τουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ
και τθν Ελλθνικι νομοκεςία. Να αναγράφεται ςε αυτά θ ζγκριςθ (Ε), θ χϊρα ζγκριςθσ (αρικμόσ που
δθλϊνει τθν χϊρα) και ο αρικμόσ τθσ ζγκριςθσ του ελαςτικοφ επιςϊτρου.

viii.

Επί των πλευρικϊν τοιχωμάτων των ελαςτικϊν επιςϊτρων πρζπει να υπάρχουν, ςε ανάγλυφθ μορφι,
οι προβλεπόμενεσ από τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τθν E.T.R.T.O. επιςθμάνςεισ και τεχνικά ςτοιχεία,
κακϊσ το εργοςτάςιο και θ χϊρα παραγωγισ τουσ. Αυτζσ οι ενδείξεισ κα πρζπει να αποτυπϊνονται
ςτα ελαςτικά επίςωτρα κατά το ςτάδιο τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ και όχι εκ των υςτζρων ςτο ιδθ
ζτοιμο προϊόν.

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ
1.

Γ. Σηθμόπουλοσ

2.

Ι. Αδάμπασ

3.

Α. Παπαδόπουλοσ
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