ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
16PROC005192713
2016-10-05
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
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Θεςςαλονίκη, 05 Οκτωβρίου 2016
Α.Π. 8924

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Σο Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ κατόπιν του υπ΄ αρικμ. ΑΕ 408/05-10-16 αιτιματοσ
προμικειασ, καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν προςφορζσ για τθν προμικεια των παρακάτω υλικών
ι/και υπθρεςιών.
Σο κριτιριο επιλογισ του προμθκευτι είναι θ χαμθλότερθ τιμι εκ των προμθκευτών των οποίων οι προςφορζσ κα
κρικοφν αποδεκτζσ.
Αριθμόσ
Αιτήματοσ

Προμήθεια

Ποςότητα

408
05/10/16

1.

Θερμοςτάτθσ με
τςιμοφχα

1 ΣΕΜ

CPV:
349130000

2.

ετ τςιμοφχεσ αντλίασ
νεροφ

3 ΣΕΜ

ΚΑΕ
1431

Σελική
Ημερομηνία
και
Ώρα
Τποβολήσ
Προςφορών
ΠΕΜΠΣΗ
06/10/16
10:00 π.μ

Πιθανή
Δαπάνη
Ζωσ

Πληροφορίεσ

239,96 €

Επιτροπή
διαγωνιςμοφ:
Κεφαλάσ Βαςίλθσ
τθλ. 2313 326672
v.kefalas@ekab.gr

Για τθν επιςκευι των
υπ' αρικμ. ΙΣΕ-354 &
ΙΗΜ-872 μοτοςυκλετών
Yamaha TDM-900

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ επί εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ από τθν επόμενθ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει με Χρθματικό Ένταλμα Προπλθρωμισ – ΧΕΠ
(μετρθτοίσ) με τθν παράδοςθ των ηθτοφμενων ειδών, τα οποία κα πρζπει να παραδίδονται εντόσ 3 ΗΜΕΡΩΝ όταν
είναι ετοιμοπαράδοτα ςε άλλθ περίπτωςθ κα ματαιώνεται θ παραγγελία.
Οι προςφορζσ αποςτζλλονται ι υποβάλλονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτθ Γραμματεία του ΕΚΑΒ Θεςςαλονίκθσ
Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ 55535 Σθλ. 2313 326620 Φαξ 2310 347310 με τθν ζνδειξθ: “Διαγωνιςμόσ
Προμήθειασ Τγειονομικοφ Τλικοφ με ΑΕ 408/05-10-16”
Ο διευθυντήσ του ΕΚΑΒ ΘΕ/ΝΙΚΗ
ΧΡΤΗ ΜΑΣΙΚΟΤΔΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Διαγωνιςμόσ προμήθειασ με ΑΕ 408/05-10-16

Είδοσ περιγραφή

Ποςότητα

1.

Θερμοςτάτθσ με τςιμοφχα

1 ΣΕΜ

2.

ετ τςιμοφχεσ αντλίασ νεροφ

3 ΣΕΜ

Σιμή
μονάδοσ

φνολο

ΦΠΑ

Σελικό
ςφνολο

Για τθν επιςκευι των υπ' αρικμ. ΙΣΕ354 & ΙΗΜ-872 μοτοςυκλετών
Yamaha TDM-900

Γενικό ςφνολο

/

/2016

Ο Προμηθευτήσ

(υπογραφι - ςφραγίδα)
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ επί εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ από τθν επόμενθ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει άμεςα με τθν παράδοςθ των υλικών ςτθν αρμόδια οικονομικι υπθρεςία του
ΕΚΑΒ με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά.
Οι προςφορζσ αποςτζλλονται ι υποβάλλονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτθ Γραμματεία του ΕΚΑΒ Θεςςαλονίκθσ
Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ 55535 Σθλ. 2313 326620 Φαξ 2310 347310 με τθν ζνδειξθ: Διαγωνιςμόσ Προμήθειασ
Ανταλλακτικών με ΑΕ 408/05-10-16”
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ
Τν όπνην αληαιιαθηηθό ελόο απηνθηλήηνπ πξνζδηνξίδεηαη κνλνζήκαληα από ηνλ ηύπν ηνπ απηνθηλήηνπ,
γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη, θαη ηνλ θσδηθό αληαιιαθηηθνύ πνπ όξηζε ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ απηνθηλήηνπ.
Ταπηόρξνλα ν θσδηθόο αληαιιαθηηθνύ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ απηνθηλήηνπ πξνζδηνξίδεη θαη όιεο ηηο
ηδηόηεηεο θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ην πξόηππν αληαιιαθηηθό ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηε
γξακκή ζπλαξκνιόγεζεο ηνπ νρήκαηνο (αληαιιαθηηθό πξώηεο ηνπνζέηεζεο) θαη ηηο νπνίεο ηδηόηεηεο θαη
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη ππνρξεσηηθώο λα πιεξνύλ θαη ηα ππό πξνκήζεηα αληαιιαθηηθά.
Σπλεπώο ηα πξνο πξνκήζεηα αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη Γλήζηα Αληαιιαθηηθά ή Εθάκηιιεο
Πνηόηεηαο Αληαιιαθηηθά, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) αξηζ. 461/2010 (Block Exemption
Regulation).
Ωο Γλεζία Αληαιιαθηηθά γίλνληαη δεθηά ηα παξαθάησ:
α) O.E. αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ (O.E.=Original Equipment): Πξόθεηηαη γηα αληαιιαθηηθά
απηνθηλήησλ, πνπ θαηαζθεπάδνληαη από θνξπθαίνπο θαηαζθεπαζηέο κε ηνπο νπνίνπο νη
απηνθηλεηνβηνκεραλίεο έρνπλ ζπλάςεη ζπκβόιαηα πξνκεζεηώλ. Τα αληαιιαθηηθά απηά πσινύληαη ζε
ζπζθεπαζίεο πνπ θέξνπλ ην εκπνξηθό ζήκα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ζπλήζσο απνθαινύληαη «Γλήζηα
αληαιιαθηηθά / Genuine parts» απηνθηλήησλ.
β) O.E.M./O.E.S. αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ (O.E.M.=Original Equipment Manufacturer & O.E.S.=
Original Equipment Supplier): Πξόθεηηαη γηα ηα ίδηα αθξηβώο αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ κε ηα γλήζηα, ηα
νπνία πξνέξρνληαη αθξηβώο από ηνπο ίδηνπο θαηαζθεπαζηέο αληαιιαθηηθώλ, πνπ πξνκεζεύνπλ ηηο
απηνθηλεηνβηνκεραλίεο κε αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ πξώηεο ηνπνζέηεζεο. Τα αληαιιαθηηθά απηά
πσινύληαη ζηηο ζπζθεπαζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο θαη όρη ζηηο ζπζθεπαζίεο πνπ θέξνπλ ην εκπνξηθό
ζήκα θάζε απηνθηλεηνβηνκεραλίαο.
Ωο Εθάκηιιεο Πνηόηεηαο Αληαιιαθηηθά (Matching Quality Spare Parts) γίλνληαη δεθηά ηα αληαιιαθηηθά
πνπ ν παξαγσγόο ηνπο είλαη ζε ζέζε, αλά πάζα ζηηγκή, λα πηζηνπνηήζεη όηη ηα αληαιιαθηηθά απηά έρνπλ ηελ
ίδηα πνηόηεηα κε ηα ζπζηαηηθά κέξε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπλαξκνιόγεζε ησλ ζρεηηθώλ
απηνθηλήησλ νρεκάησλ.
Εηδηθώο γηα ην ηκήκα ηεο δηαζθεπήο ελόο νρήκαηνο ζε Αζζελνθόξν, ν δηαζθεπαζηήο ρξεζηκνπνίεη, σο επί
ην πιείζηνλ, ηνλ θσδηθό ηνπ εμαξηήκαηνο πνπ όξηζε ν παξαγσγόο ηνπ εμαξηήκαηνο θαη δελ νξίδεη άιινλ
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δηθό ηνπ θσδηθό. Σπλεπώο, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην αληαιιαθηηθό θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
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πξνζδηνξίδνληαη από ην θσδηθό ηνπ παξαγσγνύ ηνπ.

Σηελ πεξηγξαθή ελόο αληαιιαθηηθνύ είλαη δπλαηόλ λα δεηνύληαη “Αληαιιαθηηθά εξγνζηαζηαθήο
αλαθαηαζθεπήο”. Σε απηή ηελ πεξίπησζε θαζνξίδνληαη ηα αθόινπζα:
Αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ αλαθαηαζθεπήο (Remanufactured or Rebuilt Parts): Πξόθεηηαη γηα
πξνεγνπκέλσο ρξεζηκνπνηεκέλα αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ, ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί αλαθαηαζθεπή θαη
ιεηηνπξγνύλ σο θαηλνύξηα αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ. Εθόζνλ δεηνύληαη, γίλνληαη δεθηά κόλνλ
εξγνζηαζηαθήο αλαθαηαζθεπήο αληαιιαθηηθά. Δειαδή αληαιιαθηηθά πνπ αλαθαηαζθεπάζηεθαλ ζύκθσλα
κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ηνλ πνηνηηθό έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε ηνπ αξρηθνύ θαηαζθεπαζηή. Σε θάζε πεξίπησζε
δελ γίλνληαη δεθηά απιώο κεηαρεηξηζκέλα αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Γ. Τζημόπουλος
2. Ι. Αδάμπας
3. Α. Παπαδόπουλος
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