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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λάρισα 14 Οκτωβρίου 2020
Αρ.Πρωτ: 6735

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το ΕΚΑΒ - Παράρτημα Λάρισας, κατόπιν του υπ΄ αριθμ. ΑΕ 137/13-10-2020 Αιτήματος
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τα κάτωθι.
Διεύθυνση Διαβίβασης Προσφορών
Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών
Αποσφράγιση Προσφορών
Περιγραφή του Φυσικού
Αντικειμένου
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης
Πηγή Χρηματοδότησης - ΚΑΕ
CPV
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κριτήριο Ανάθεσης
Δυνατότητα Υποβολής Προσφοράς
για Ένα ή Περισσότερα Τμήματα της
Σύμβασης
Διάρκεια Ισχύος Προσφορών

ΕΚΑΒ Λάρισας, περιοχή Μεζούρλο, ΠΓΝΛ, 41110,
Λάρισα
Έως Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 14:30μμ
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 ώρα 11.00πμ
Ρεκτιφιέ Ασθενοφόρου ΕΚΑΒ Λάρισας τομέας
Τρικάλων ΚΗΙ 3349
Ανταλλακτικά για Ρεκτιφιέ 1.185,08 € χωρίς ΦΠΑ
Εργασίες Ρεκτιφιέ 750,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%
Προϋπολογισμός ΕΚΑΒ ΚΑΕ 1431-0881
34000000-0, 50112000-0
ΝΑΙ
H Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά Βάσει Τιμής
Για το σύνολο των ανταλλακτικών / εργασιών

180 ημέρες

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ Παράρτημα Λάρισας, Περιοχή
Μεζούρλο, ΠΓΝΛ, ΤΚ 41110, Λάρισα και με την ένδειξη «Ρεκτιφιέ Ασθενοφόρου με ΑΕ
137/13-10-2020»
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
FAX:
Email:
ΠΡΟΣ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Λάρισας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το αίτημα προμήθειας με Αριθμό Εντολής 137/1310-2020

Περιγραφή Ανταλλακτικών

Τεμάχια

ΕΜΒΟΛΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

4

ΧΙΤΩΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

4

ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΒΑΣΕΩΣ

1

ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΜΠΙΕΛΩΝ

1

ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΜΠΙΕΛΩΝ

14

ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΕΦΑΛΗΣ

1

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΦΟΥ ΣΕΤ

1

ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

8

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΙΝ

4

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΧ

4

ΟΔΗΓΟΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

8

Περιγραφή Εργασιών

Αξία

Αξία

ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΚΤΙΦΙΕ
Υπογραφή – Σφραγίδα
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ) ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Το συνεργείο-κατάστημα που αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να
διαθέτει την κατά νόμο απαιτούμενη, ισχύουσα άδεια λειτουργίας. Να υποβληθεί
φωτοαντίγραφο αυτής με την κατάθεση της προσφοράς.
Οι εργασίες θα εκτελούνται από άτομα που έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα
(πτυχίο ειδικότητας, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κ.τ.λ), εάν τούτο προβλέπεται από
σχετική νομοθεσία.
Οι εργασίες θα εκτελούνται με εφαρμογή των κοινώς αποδεκτών κανόνων της τέχνης και
της επιστήμης. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραχωρεί πάντα προτεραιότητα στις επισκευές
των κινητήρων οχημάτων του ΕΚΑΒ. Προς τούτο δεν θα γίνεται δεκτή καθυστέρηση στην
έναρξη των επισκευαστικών εργασιών πάνω από μία (1) εργάσιμη ημέρα, εκτός εάν
συντρέχουν

λόγοι

ανωτέρας

βίας

όπως

βεβαιωμένη

έλλειψη

αναγκαιούντων

ανταλλακτικών, οι οποίες θα ολοκληρώνονται και παραδίδονται σε εύλογο χρονικό
διάστημα, δίχως καθυστερήσεις.
Το κατάστημα που αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να παρέχει
εγγύηση καλής εκτέλεσης τους για εύλογο χρονικό διάστημα (να γίνεται σχετική αναφορά
στην προσφορά που καταθέτει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος). Στα πλαίσια της εγγύησης
αυτής, σε περίπτωση κάποιας αστοχίας στην εκτέλεση των εργασιών ανακατασκευής, ο
ανάδοχος θα αναλάβει με δική του μέριμνα και δαπάνη για τα εργατικά, ανταλλακτικά και
Τα ανταλλακτικά και λοιπά εξαρτήματα που τυχόν θα απαιτηθούν για την ανακατασκευή
ενός κινητήρα, θα παρέχονται από την αναθέτουσα Υπηρεσία (ΕΚΑΒ). Εάν, δε, η αναθέτουσα
Υπηρεσία προβεί σε διαγωνισμό για την προμήθεια των ως άνω αναγκαιούντων
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων διότι δεν διαθέτει απόθεμα, τότε στον διαγωνισμό αυτό
θα δύναται, εάν το επιθυμεί, να συμμετέχει και ο ανάδοχος εκτέλεσης των εργασιών
ανακατασκευής.αναλώσιμα υλικά την πλήρη αποκατάσταση της.
Η προσφορά τιμής, με βάση τους Πίνακες που ακολουθούν, αφορά στην ανάδειξη
Χορηγητή εργασιών ανακατασκευής (ρεκτιφιέ) κινητήρων των οχημάτων του ΕΚΑΒ, για το
χρονικό διάστημα που ορίζει η προκήρυξη του διαγωνισμού, με κριτήριο ανάδειξης τη
χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

3

Η ανάδειξη Χορηγητή σημαίνει ότι το ΕΚΑΒ δεσμεύεται να αναθέτει, με σύνταξη σχετικού
Δελτίου Παραγγελίας, την εκτέλεση των εργασιών ρεκτιφιέ που θα προκύψουν από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για το χρονικό διάστημα που ορίζει η προκήρυξη
του διαγωνισμού, στην επιχείρηση που αναδείχθηκε Χορηγητής. Παράλληλα, ο Χορηγητής
δεσμεύεται ότι θα τιμολογεί την εκάστοτε εργασία στην τιμή που έχει οριστεί στην σύμβαση
με βάση την προσφορά του. Ακόμη, δεσμεύεται να παρέχει πίστωση στην πληρωμή των
εκδοθέντων τιμολογίων.

Τα είδη των ζητούμενων εργασιών είναι τα παρακάτω (*):

Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1

Εμβολοχιτωνίων τοποθέτηση

2

Χιτωνίων τοποθέτηση

3

Ρεκτιφιέ κυλίνδρων

4

Εμβόλων εφαρμογή

5

Στροφάλου λείανση

6

Εφαρμογή κουζινέτων διωστήρων

7

Τοποθέτηση κουζινέτων βάσεως

8

Εφαρμογή set “θρος”

9

Ευθυγράμμιση κουζινέτων βάσεως και εφαρμογή

10

Εφαρμογή δακτυλίων διωστήρων και εφαρμογή

11

Τοποθέτηση και ευθυγράμμιση δακτυλιδιών εκκεντροφόρου

12

Οδηγών βαλβίδων τοποθέτηση

13

Λείανση εδρών βαλβίδων και βαλβίδων

14

Εφαρμογή βαλβίδων εισαγωγής

15

Εφαρμογή βαλβίδων εξαγωγής

16

Τοποθέτηση εδρών βαλβίδων

17

Λείανση επιφάνειας κεφαλής

18

Λείανση επιφάνειας κυλίνδρου

19

Επαναφορά πατούρες χιτωνίων

20

Έλεγχος αντλίας ελαίου

21

Υδραυλική δοκιμή κυλινδροκεφαλής
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22

Πλανάρισμα πολλαπλής εξαγωγής

(*) Ο προηγηθείς κατάλογος εργασιών είναι ενδεικτικός και όχι εξαντλητικός. Συνεπώς
στον κατά περίπτωση διαγωνισμό δύνανται να προτίθενται και άλλα είδη εργασιών.

Οι τύποι κινητήρων των ασθενοφόρων οχημάτων, για τους οποίους ζητούνται οι
εργασίες ανακατασκευής (ρεκτιφιέ), είναι οι παρακάτω (**):

1. ie 2000cc βενζίνη, για το FIAT DUCATO μοντέλο 2001
2. RFL 2000cc βενζίνη, για το CITROEN JUMPER μοντέλο 2004
3. M 111 E23 2300cc βενζίνη, για το MERCEDES SPRINTER 314
4. BPC 2500cc Diesel, για το VW TRANSPORTER μοντέλο 2009

(**) Ο προηγηθείς κατάλογος τύπων κινητήρων οχημάτων είναι ενδεικτικός και όχι
εξαντλητικός. Συνεπώς στον κατά περίπτωση διαγωνισμό δύναται να μεταβάλλονται ή να
προτίθενται και άλλοι τύποι κινητήρων οχημάτων.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
•
•
•
•
•
•
•

Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη ενώ δεν επιτρέπονται οι αντιπροσφορές.
Το Συνεργείο Επισκευής θα είναι εντός της έδρας του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας
στο όριο των 30χλμ.
Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται για τον σύνολο των
ανταλλακτικών/εργασιών του ασθενοφόρου και οι εργασίες επισκευής τους, θα
έχουν εκτελεστεί εντός επτά ημερών.
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε
παρακράτηση φόρου.
Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα.
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση εργασιών/ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του 4412/2016.
Με την αποστολή της οικονομικής προσφοράς ο οικονομικός φορέας αποδέχεται
πλήρως τους όρους της διακήρυξης.
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O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ
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