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Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2021
ΕΞΩΣ 60/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
(ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19)
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - Παράρτημα Θεσσαλονίκης, κατόπιν του υπ΄ αριθμ. ΑΕ 241/22-03-21
Αιτήματος προμήθειας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των
παρακάτω υλικών ή/και υπηρεσιών
Αναθέτουσα Αρχή
Διεύθυνση Διαβίβασης Προσφορών

Ημερομηνία, Ώρα και Τόπος Αποσφράγισης των
Προσφορών
Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών
Αρμόδιο Όργανο Αποσφράγισης Προσφορών

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου

Εκτιμώμενη Συνολική Τάξη Μεγέθους της Σύμβασης
Είδος Διαδικασίας
Πηγή Χρηματοδότησης - ΚΑΕ
ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
Αναπροσαρμογή Τιμήματος
Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κριτήριο Ανάθεσης
Δυνατότητα Υποβολής Προσφοράς για Ένα ή

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Επιτροπή Έρευνας και Αγοράς Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων
Οχημάτων
ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας 555 35
Έως Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 10.00 π.μ. κτήριο
διοίκησης
Έως 16 Απριλίου 2021 Ώρα 10.00
Αρμόδια Επιτροπή
Κεφαλάς Βασίλειος
Τηλ. 2313 326672
Τηλ. 2313 326670
v.kefalas@ekab.gr
Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων τύπου: 175/55/15, 77 Τ (ο
προσφερόμενος τύπος να είναι πρώτης τοποθέτησης), με
τοποθέτηση στη Θεσ/νίκη, περιλαμβανομένης αλλαγής
βαλβίδας & ζυγοστάθμισης. Τεμ:2
173,60 € Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Με απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118-Ν.4412/2016)
Προϋπολογισμός ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1435
6ΒΙ3ΟΡ1Π-ΑΩΦ
Όχι
Όχι
Περιγραφή
H Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά
Βάσει Τιμής
Όχι
1

Περισσότερα Τμήματα της Σύμβασης
Υποβολή Εναλλακτικών Προσφορών
Διάρκεια Ισχύος Προσφορών
Κωδικός/οι CPV
Διάρκεια Σύμβασης
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών

Όχι
6 Μήνες
34351100-3
Με την παραλαβή των υλικών/υπηρεσιών
Ελληνική

H Πρόσκληση καταχωρήθηκε και θα διατηρηθεί, καθ όλη τη διάρκεια υποβολής των προσφορών στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο η με e-mail στον οποίο πρέπει να αναγράφονται:
α) η λέξη Προσφορά, β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, γ) Ο ΑΕ προμήθειας, δ) η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
ή με e-mail στην Αρμόδια Επιτροπή
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
α) Τεχνική Προσφορά, Οικονομική Προσφορά.
Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.
Ο χρόνος παράδοσης των υλικών/υπηρεσιών δεν πρέπει να ξεπερνά τις σαράντα (40) μέρες από την
ημερομηνία κατακύρωσης ή ενημέρωσης

Η Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης

Χριστίνα Καραμπελίδου

2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλ.
FAX
Email
ΠΡΟΣ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το αίτημα προμήθειας με Αριθμό Εντολής 241/22-03-21
Σύμφωνα με το παραπάνω αίτημα προμήθειας και τη πρόσκληση ενδιαφέροντός του, σας προσφέρουμε τα
παρακάτω είδη με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΜ

1

Ελαστκά επίσωτρα
αυτοκινήτων τύπου:
175/55/15, 77 Τ (ο
προσφερόμενος τύπος να
είναι πρώτης τοποθέτησης),
με τοποθέτηση στη Θεσ/νίκη,
περιλαμβανομένης αλλαγής
βαλβίδας & ζυγοστάθμισης.
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο προσφέρων

(Yπογραφή, σφραγίδα εταιρείας)
(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία)
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ 2019

1.

Ορισμός διαστάσεων:

i.

Πλάτος πέλματος σε mm: ____

ii.

Αναλογία πλευρικού τοιχώματος/πέλματος (προφίλ) %: __

iii.

Διάμετρος ζάντας σε inches: __

2.

Διάταξη των λινών: “R” = Radial (Ακτινική)

3.
Προσδιορισμός για χρήση σε οχήματα τύπου VAN, όπως τα ασθενοφόρα: Σε αυτή την περίπτωση
απαιτείται να φέρουν στο πλευρικό τοίχωμα την ένδειξη “C” μετά τις διαστάσεις.
4.

Δείκτης φορτίου (αριθμός ως και 3 ψηφίων): ___

5.

Δείκτης ταχύτητας (λατινικό κεφαλαίο γράμμα): _

6.

Προσδιορισμός κατηγορίας ελαστικών:

a.

Θερινά - Ασφάλτου ή

b.

Λάσπης & Χιονιού (θα πρέπει στο πλευρικό τοίχωμα να φέρει την ένδειξη “M+S”) ή

c.
Χειμερινά (θα πρέπει στο πλευρικό τοίχωμα να φέρει την ένδειξη με το εικονοσύμβολο
“χιονονιφάδα & βουνό”)
7.

Γενικές Απαιτήσεις:

i.

Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να μην παρουσιάζουν τα παρακάτω κατασκευαστικά ελαττώματα:
Ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων και πέλματος.
Ατέλειες του πλέγματος ώστε να επηρεάζεται η μορφή και συνεπώς η αξιοπιστία κατά την

χρήση.
Διαχωρισμό των λινών ή αποκόλληση του πέλματος.
Ανομοιομορφία στις διαστάσεις μεταξύ νοητών διαδοχικών εγκαρσίων τομών.
Ελαττωματική κυκλική στεφάνη με κυρτώματα ή ελλιπή κάλυψη του μεταλλικού πυρήνα με
ελαστικό.
ii.
Όλα τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι τύπου “Tubeless”, δηλαδή να μην απαιτείται η
χρήση αεροθαλάμου.
iii.
Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών επισώτρων πρέπει να μην υπερβαίνει τους δώδεκα
(12) μήνες κατά την ημερομηνία της παράδοσής τους.
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iv.
Όλα τα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και να στερούνται εργοστασιακών
ελαττωμάτων. Δεν θα γίνονται δεκτά ελαστικά που προέρχονται από αναγόμωση ή επαναχάραξη.
v.
Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει εγγύηση ασφαλούς λειτουργίας των ελαστικών επισώτρων
μέχρι του ορίου της φυσιολογικής φθοράς τους.
vi.
Ο κάθε προσφερόμενος τύπος ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να είναι “Πρώτης Τοποθέτησης”
δηλαδή ο οίκος κατασκευής τους θα πρέπει ήδη να προμηθεύει τουλάχιστον μία αυτοκινητοβιομηχανία
με τον εδώ προσφερόμενο τύπο ελαστικών η οποία να τα τοποθετεί σε καινούρια οχήματα παραγωγής
της που να κυκλοφορούν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς πιστοποίηση αυτού, ο υποψήφιος
προμηθευτής θα προσκομίζει βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής των ελαστικών, υπογεγραμμένη
από το αρμόδιο στέλεχος, που θα βεβαιώνει τα παραπάνω και θα διευκρινίζει σε ποια μοντέλα
καινούριων αυτοκινήτων τοποθετήθηκε ή τοποθετείται ο προσφερόμενος τύπος ελαστικών. Η εν λόγω
βεβαίωση να έχει συνταχθεί στη ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
vii.
Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να έχουν έγκριση τύπου σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς
κανονισμούς και την Ελληνική νομοθεσία. Να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση (Ε), η χώρα έγκρισης
(αριθμός που δηλώνει την χώρα) και ο αριθμός της έγκρισης του ελαστικού επισώτρου.
viii.
Επί των πλευρικών τοιχωμάτων των ελαστικών επισώτρων πρέπει να υπάρχουν, σε ανάγλυφη
μορφή, οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την E.T.R.T.O. επισημάνσεις και τεχνικά
στοιχεία, καθώς το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής τους. Αυτές οι ενδείξεις θα πρέπει να
αποτυπώνονται στα ελαστικά επίσωτρα κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των
υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.

Γ. Τζημόπουλος

2.

Ι. Αδάμπας

3.

Α. Παπαδόπουλος

5

