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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

“ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ ANA ΕΙΔΟΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
CPV
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/9/2016, ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΩΡΑ: 12:00 Π.Μ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κ.Α.Ε.
Α/Α
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

120 ΗΜΕΡΕΣ
200/7-9-2016
1611
2587
ΩΜΦ7ΟΡ1Π-6ΛΕ
16REQ005045854
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΚΑΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 214 3 221
ΦΑΞ:
213 214 3 338
e-mail: antalaktika@ekab.gr

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ
09211000-1
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ 7.463,20€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι : 9.254,37€ με Φ.Π.Α.

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την
προμήθεια ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει
προσφορά έως την οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.6 του Π.Δ. 118/07,
μέχρι την 16/09/2016, ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΩΡΑ: 12:00 Π.Μ. στο πρωτόκολλο του Ε.Κ.Α.Β. (1ος
όροφος, Τέρμα Οδού Υγείας, Αθήνα 11527) και θα απευθύνονται στην αρμόδια επιτροπή που έχει
συγκροτηθεί με την υπ’ αριθ. ΣΥΝ. 36/29-12-2015 Θέμα 14 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.
2. Οι προσφορές θα αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον
οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
· ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, 1ος όροφος, Τέρμα Οδού Υγείας,
Αθήνα 11527
· Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
· Ο αριθμός της μικροπρομήθειας 200/7-9-2016 και τα είδη στα οποία αναφέρεται η προσφορά
· Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος.
3. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση
ότι θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται
στην παρούσα πρόσκληση. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον
προμηθευτή. Η μειοδοσία γίνεται κατά είδος με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
4. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να έχουν σαφή παραπομπή στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ.
(με παραπομπή στο υλικό ίδιο ή αντίστοιχο, τον α/α, περιγραφή, τιμή κ.λ.π.). Σε περίπτωση που
δεν περιλαμβάνοντα στο Παρατηρητήριο Τιμών πρέπει να γίνεται σαφής μνεία προς τούτο.
5. Χρόνος παράδοσης τμηματικά και έως 30 ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα που
διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ.
2. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη
παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του
Ν.4412/2016.
3. Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους, θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του συμβατικού είδους.
4. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
5. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07, στο
Ν.4152/13 και στις λοιπές κείμενες διατάξεις.
6. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΙΔΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚA EΛΑΙΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ CITROEN JUMPER, FIAT
DUCATO MERCEDES 314, VW TRANSPORTER:
1. ΛΑΔΙΑ ΤΕΤΡΑΛΙΤΡΑ (15W-50) API : SJ, 1500 ΛΙΤΡΑ
2. ΛΑΔΙΑ ΜΟΝΟΛΙΤΡΑ (15W-50) API : SJ, 500 ΛΙΤΡΑ
3. ΛΑΔΙΑ ΤΕΤΡΑΛΙΤΡΑ (5W-30) ACEA A3/B3, VW 504.00/507.00,
MB 229.51 FULL SYNTHETIC, 150 ΛΙΤΡΑ
4. ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ GM DEXRON II D, 200 ΛΙΤΡΑ
5. ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE : 75W-80 API: GL-5 FULL SYNTHETIC, 240 ΛΙΤΡΑ
Η ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α.)

1500
500
150

1.
2.
3.

4.650,00
1.748,40
1.049,04

200
240

4.
5.

607,60
1.199,33

9.254,37€
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΗ 1ο ΚΑΙ 2ο
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ΕΙΔΟΣ 3ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ VW, MERCEDES, SMART, FORD ΚΑΙ OPEL.
Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει και να προσκομίσει ισχύον πιστοποιητικό ISO
της σειράς 9001-2000 από κοινοποιημένο Οργανισμό σύμφωνα με την (Κ.Υ.Α.) ΔΥ7/2480/94
ΦΕΚ 679/94.
Τα προς παράδοση ελαιολιπαντικά να είναι νέα, αχρησιμοποίητα και καθαρά, χωρίς ξένες ύλες.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής απόδοσης μέχρι του ελαχίστου ορίου
της, κατά την συνήθή πορεία των πραγμάτων, κανονικής αντικατάστασης τους. Οφείλει δε
στην αντικατάσταση όσων παρουσιάσουν κατασκευαστική αστοχία.
Εάν για το είδος του προς προμήθεια υλικού ισχύει ορισμένο πρότυπο (όπως : EN, ISO,
Ευρωπαϊκή Οδηγία ή υποχρέωση λήψης Έγκρισης Τύπου) θα πρέπει αυτό (το υλικό) να το
ικανοποιεί και θα κατατεθούν οι σχετικές βεβαιώσεις, στην Τεχνική Προσφορά, από τον
προμηθευτή.
Τα ελαιολιπαντικά των κινητήρων οχημάτων θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές:
q
q
q
q

Ιξώδους SAE 5W-30.
Πλήρως συνθετικά (Full Synthetic).
Να είναι κατάλληλα για κινητήρες με καύσιμο τη βενζίνη και πετρέλαιο.
Θα πρέπει επίσης, κατά περίπτωση μεμονωμένα ή και συνδυαστικά, αναλόγως το όχημα
στο οποίο θα τοποθετηθούν, να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές (Manufacturer
Approvals):
·
·
·
·
·

VW 504.00/507.00, για οχήματα εργοστασιακού τύπου VW.
MB 229.51, για οχήματα εργοστασιακού τύπου MERCEDES και SMART.
FORD WSS-M2C913-C ή ACEA A3/B3 για οχήματα εργοστασιακού τύπου FORD.
B712290, για οχήματα εργοστασιακού τύπου CITROEN.
Dexos 2 ή GM LL A-025 ή ACEA A3/B3 για οχήματα εργοστασιακού τύπου OPEL.

Οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται επάνω στην κάθε μια
χωριστή συσκευασία (δοχείο-μπουκάλι) από την φάση της αρχικής συσκευασίας και όχι εκ των
υστέρων.
Η ζητούμενη ποσότητα δύναται να είναι σε, συσκευασία του ενός (1) λίτρου ή των τεσσάρων (4)
λίτρων ή των πέντε (5) λίτρων.
Τα ελαιολιπαντικά θα παραδίδονται με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του
ΕΚΑΒ στο τέρμα της οδού Υγείας- Αθήνα ή σε όποιο άλλο Παράρτημα ή εγκατάσταση της
Υπηρεσίας ορίσει η σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού.
Η συνολική ποσότητα θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή και όχι διαφόρων.
Χρόνος παράδοσης: τμηματικά σε τρεις (3) ισόποσες παραδόσεις εντός δεκαπέντε (15) ημερών
από τη ζήτηση τους, με πρώτη παράδοση εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
5

Χρόνος παραλαβής: το αργότερο ένας (1) μήνας από την παράδοση τους στις αποθήκες του
Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.
Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών θα ισχύεί η χαμηλότερη τιμή.
Παπαστάμος Εμμανουήλ
Τ.Ε Μηχανικός Οχημάτων

Η Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικού
Κουζέλη Δήμητρα

ΕΙΔΟΣ 4ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ATF) ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ.

Τα ελαιολιπαντικά για το αυτόματο σύστημα μετάδοσης κίνησης για τα οχήματα θα πρέπει να
πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
·

Ελαιολιπαντικό αυτόματης μετάδοσης κίνησης ATF (Automatic
Transmission Fluid) κατάλληλο και για την υδραυλική υποβοήθηση του
συστήματος διεύθυνσης.
· Προδιαγραφής GM DEXRON II D κατ΄ ελάχιστο.
· Για οχήματα εργοστασίου κατασκευής Citroen τύπου Jumper II.
· Η ζητούμενη ποσότητα να είναι σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου.
Οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται επάνω στην κάθε μία
χωριστή συσκευασία από την φάση της αρχικής συσκευασίας και όχι εκ των υστέρων.
Τα ελαιολιπαντικά θα παραδίδονται με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του
ΕΚΑΒ που θα υποδειχθούν και στο είδος της συσκευασίας που θα ζητηθεί με την περιγραφή.
Τα παραδούμενα ελαιολιπαντικά να είναι νέα, αχρησιμοποίητα και καθαρά, χωρίς ξένες
ύλες. Η συνολική ποσότητα θα πρέπει να είναι των ιδίων προδιαγραφών, του ιδίου
κατασκευαστή και όχι διαφόρων.

Ο Συντάξας
Παπαστάμος Εμμανουήλ
Τ.Ε Μηχανικός Οχημάτων

6

ΕΙΔΟΣ 5ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ.
Τα λιπαντικά για χειροκίνητη μετάδοση κίνησης (manual transmission) των ασθενοφόρων
οχημάτων θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές:
·
·
·

Ιξώδους κατά SAE: 75W- 80.
Ποιότητας κατά API: GL-5.
Πλήρως συνθετικό.

Οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται επάνω στην κάθε μία
χωριστή συσκευασία από την φάση της αρχικής συσκευασίας και όχι εκ των υστέρων.
Τα λιπαντικά θα παραδίδονται με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του ΕΚΑΒ
που θα υποδειχθούν και στο είδος της συσκευασίας που θα ζητηθεί με την περιγραφή.
Τα παραδούμενα λιπαντικά να είναι νέα, αχρησιμοποίητα και καθαρά, χωρίς ξένες ύλες. Η
συνολική ποσότητα θα πρέπει να είναι των ιδίων προδιαγραφών, του ιδίου κατασκευαστή
και όχι διαφόρων.
Ο Συντάξας
Παπαστάμος Εμμανουήλ
Τ.Ε Μηχανικός Οχημάτων

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στη διαδικτυακή
πύλη της Γεν. Γραμματείας Εμπορείου www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής www.ekab.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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