ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
: Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας
Ταχ. Δ/νση
: 555 35
Ταχ. Κώδικας
: Θ. Αναστασιάδης
Πληροφορίες
: 2313 326693
Τηλέφωνο
: th.anastasiadis@ekab.gr
E-mail

Θεσσαλονίκη, 19 Απριλίου 2021
ΧΕΠ: 62/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Το ΕΚΑΒ - Παράρτημα Θεσσαλονίκης, κατόπιν του υπ΄ αριθμ. ΑΕ 315/19-04-21 Αιτήματος προμήθειας, καλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω υλικών ή/και υπηρεσιών
Διεύθυνση Διαβίβασης Προσφορών

Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών
Αρμόδιο Όργανο Αποσφράγισης Προσφορών

Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου

Επιτροπή Έρευνας και Αγοράς Ανταλλακτικών ασθενοφόρων
ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας 555 35
Έως 23 Απριλίου 2021 ΩΡΑ:10:00
Αρμόδια Επιτροπή
Βασίλειος Κεφαλάς Τηλ. 2313 326670
v.kefalas@ekab.gr
Αντικατάσταση ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) MERCEDES 313 CDI για το υπ΄
αριθμ. ΚΗΗ-2778 ασθενοφόρο όχημα. Τεμ:1
174,84 € Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Προϋπολογισμός ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 881 ΧΕΠ 1327
Nαι
H Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει Τιμής
Όχι

Εκτιμώμενη Συνολική Τάξη Μεγέθους
Πηγή Χρηματοδότησης - ΚΑΕ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κριτήριο Ανάθεσης
Δυνατότητα Υποβολής Προσφοράς για Ένα ή
Περισσότερα Τμήματα της Σύμβασης
Διάρκεια Ισχύος Προσφορών
30 Μέρες
Διάρκεια Σύμβασης
Με την παραλαβή των υλικών
Οι προσφορές υποβάλλονται σε φάκελο, ή με e-maiL , στον οποίο μέσα 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
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
α) Τεχνική Προσφορά, β) Οικονομική Προσφορά.
Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον οικονομικό φορέα. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με Χρηματικό Ένταλμα
Προπληρωμής – ΧΕΠ (μετρητοίς) με την παράδοση των ζητούμενων ειδών, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται εντός 3
ΗΜΕΡΩΝ όταν είναι ετοιμοπαράδοτα σε άλλη περίπτωση θα ματαιώνεται η παράδοση

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΔΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλ.
FAX
Email
ΠΡΟΣ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το αίτημα προμήθειας με Αριθμό Εντολής 315/2021
Σύμφωνα με το παραπάνω αίτημα προμήθειας και τη διακήρυξή του, σας προσφέρουμε τα παρακάτω είδη με
τους κατωτέρω οικονομικούς όρους.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Αντικατάσταση
ανεμοθώρακα (παρμπρίζ)
MERCEDES 313 CDI για το υπ΄
αριθμ. ΚΗΗ-2778
ασθενοφόρο όχημα.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

Συνολική
Αξία χωρίς
Φπα

ΦΠΑ

Τεμ
1

Σύνολο

Ο προσφέρων
(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας)
(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρία)

Συνολική
Αξία με
Φπα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΩΝ

Το συνεργείο-κατάστημα που αναλαμβάνει την εκτέλεση της/των εργασίας/ων 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 οχημάτων του ΕΚΑΒ. Προς τούτο δεν θα γίνεται δεκτή καθυστέρηση στην έναρξη των
επισκευαστικών εργασιών για το ασθενοφόρο 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
Τα χρησιμοποιούμενα κρύσταλλα θα είναι αμεταχείριστα και πρώτης ποιότητας, δίχως να
προκαλούν παραμόρφωση του οπτικού πεδίου. Ακόμη θα πρέπει να φέρουν ευρωπαϊκή
έγκριση τύπου και να ικανοποιούν τον ευρωπαϊκό, τεχνικό κανονισμό 43R.
Το συνεργείο-κατάστημα να βρίσκεται σε γεωγραφική του θέση που επιτρέπει την εύκολη
πρόσβαση και προσέγγιση των υπηρεσιακών οχημάτων και σε απόσταση (δηλαδή διαδρομή
και όχι ακτίνα) που δεν θα είναι μεγαλύτερη των 30 χιλιομέτρων από την έδρα του
Παραρτήματος ή του Τομέα της Υπηρεσίας.
Το συνεργείο να διαθέτει χώρο στάθμευσης, αποκλειόμενης κάθε περίπτωσης παραμονής,
στάσης και στάθμευσης, προσωρινής ή μη, των υπηρεσιακών οχημάτων σε οδούς, δημόσιους
χώρους.
Το κατάστημα που αναλαμβάνει την εκτέλεση της/των εργασίας/ων θα πρέπει να παρέχει
εγγύηση καλής εκτέλεσης τους για εύλογο χρονικό διάστημα (να γίνεται σχετική αναφορά
στην προσφορά που καταθέτει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Γ. Τζημόπουλος
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Ι. Αδάμπας
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Α. Παπαδόπουλος

