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ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, κατόπιν του υπ’ αρ. 412/31-08-16
αιτήματος προμήθειας, με ΑΔΑΜ: 16REQ005135235 και Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:
773ΤΟΡ1Π-6Λ2 καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω
ειδών.
Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι
προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον
προμηθευτή.
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Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι
προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.
Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα
πρότυπα της E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organization Data Book).
Να έχουν ημερομηνία πρόσφατης παραγωγής (όχι περισσότερο από ένα (1) χρόνο από την
ημερομηνία παραγωγής).
Τα ελαστικά να έχουν απαραίτητα τις κάτωθι προδιαγραφές. Συγκεκριμένα:
Ελαστικά 225/75R 16C: ΟΚΤΑΛΙΝΑ, TUBELESS, 108 ΗΧL
Ελαστικά 235/65R 16C: ΟΚΤΑΛΙΝΑ, TUBELESS, 115/113 R
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Ελαστικά 215/65R 16C: ΟΚΤΑΛΙΝΑ, TUBELESS, 109/107 R
Ελαστικά 205/65R 16C: ΟΚΤΑΛΙΝΑ, TUBELESS, 107/105 Τ
Ελαστικά 205/70R 15C: ΟΚΤΑΛΙΝΑ, TUBELESS, 106/104 R
Ελαστικά 195/70R 15C: ΟΚΤΑΛΙΝΑ, TUBELESS, 104/102 R
Ο προμηθευτής πρέπει να βεβαιώσει ότι τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδώσει είναι πρώτης
ποιότητας, στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν προέρχονται από αναγόμωση και επίσης
πρέπει να παρέχει εγγύηση ασφαλούς λειτουργίας των ελαστικών επισώτρων μέχρι του ορίου φθοράς
τους.
Τα ελαστικά θα παραδοθούν στο σύνολό τους με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στην έδρα του
Παραρτήματος του ΕΚΑΒ-9 στην Αλεξ/πολη (τοποθεσία Δραγάνα, 6° Χιλ. Επαρχιακής Οδού Αλεξ/ποληςΜάκρης, Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης). Τα ελαστικά θα παραδοθούν γυμνά χωρίς ειδική συσκευασία. Στο πλευρικό
τοίχωμα των ελαστικών πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη μορφή οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα
νομοθεσία και την E.T.R.T.O. επισημάνσεις, οι οποίες πρέπει να αποτυπώνονται στα ελαστικά επίσωτρα
κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν.
Ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, με την προσφορά του να
καταθέσει κατάλογο με τουλάχιστον ένα (1) δικό του ή συνεργαζόμενο με αυτόν κατάστημα στην έδρα
του Παραρτήματος ΕΚΑΒ-9 Αλεξ/πολης, που θα αναλαμβάνει την τοποθέτηση των υπό προμήθεια
ελαστικών. Η δαπάνη τοποθέτησης των ελαστικών θα επιβαρύνει τον προμηθευτή. Η εργασία
τοποθέτησης του ελαστικού θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τη ζυγοστάθμιση του τροχού, καθώς και την
αντικατάσταση της βαλβίδος αέρος με καινούργια.
Η συνολική προμήθεια των ποσοτήτων των ελαστικών επισώτρων θα πραγματοποιηθεί σε πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες το μέγιστο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η προσφορά που θα δοθεί θα αφορά το σύνολο και των σαράντα τεσσάρων (44) ελαστικών και όχι
μέρους αυτών.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με πίστωση, μετά την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια
οικονομική υπηρεσία του ΕΚΑΒ με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ
Αλεξανδρούπολης 6° χιλ. Αλεξανδρούπολης - Μάκρης, Τ.Θ.130, Τ.Κ. 68100 Τηλ: 2551089350
Fax:
2551089367, με την ένδειξη: «Διαγωνισμός προμήθειας ελαστικών με Α.Ε. 412/31-08-2016»
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Σ. Πετροπούλου Παπαναστασίου
Αναισθησιολόγος Msc
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε. 412/31-08-16
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