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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΙΒΩΣΙΟ ΣΑΧΤΣΗΣΩΝ (ΑΜΑΝ)
Σο Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ - Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν.
2955/01, Ν. 3329/05, Ν. 3580/2007 και Ν. 4412/2016, όπωσ αυτζσ ιςχφουν ςιμερα, κακϊσ και το υπ’ αρικµ.
427/12-10-16 αίτθμα τθσ εν λόγω προμικειασ με ΑΔΑΜ 16REQ005304589 2016-10-27 και Απόφαςθ Ανάλθψθσ
Τποχρζωςθσ ΑΔΑ 7ΙΘΩΟΡ1Π-Ψ2Ν (ΚΑΕ 1431), προκθρφςςει υνοπτικό Διαγωνιςμό µε κριτιριο κατακφρωςθσ τθ
χαμθλότερθ τιμι για τθν ανάδειξθ προμθκευτι για “Κιβώτιο ταχυτιτων (ςαςμάν) VW T5 DIESEL” (CPV 349130000), προχπολογιςκείςασ Δαπάνθσ 6.200 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
Η παροφςα πρόςκλθςθ είναι αναρτθμζνθ ςτο ΚΗΜ∆Η, ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΚΑΒ www.ekab.gr
Οι προςφορζσ κατατίκενται ι αποςτζλλονται ςτθν Γραμματεία του Παρατιματοσ ςτθν πιο πάνω ταχυδρομικι
διεφκυνςθ και γίνονται δεκτζσ ζωσ τθν Σρίτθ 15 Νοεμβρίου 2016 ώρα 10.00 π.μ.
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί τθν ίδια θμζρα και ϊρα.
Oι προςφορζσ και αιτιςεισ ςυμμετοχισ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τθν ενότθτα 7 του ν. 4412/16, μζςα ςε
ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
α) H λζξθ Προςφορά ι Αίτθςθ ςυμμετοχισ
β) H επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ
γ) O τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ
δ) H καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ)
ε) Tα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα
Εντόσ του φακζλου οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
1. φραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ “Δικαιολογθτικά υμμετοχισ” ο οποίοσ περιζχει:


Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Αϋ75), ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των
πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ
φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) Δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του ν. 4412/16 για τισ οποίεσ οι
οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν
β) Πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρα 75 του ν.
4412/16
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Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπο τουσ.

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ
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δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων αϋ και βϋ, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2. φραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ “Σεχνικι Προςφορά” ο οποίοσ περιζχει ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά
που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι επάρκεια, χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και περιγράφονται
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
3. φραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ “Οικονομικι Προςφορά” ο οποίοσ περιζχει:

Α/Α



Σθν οικονομικι προςφορά (προςφερόμενθ τιμι) δίδεται ςε ευρϊ ςφμφωνα µε το εξισ υπόδειγμα:
Είδοσ

Κωδικόσ
είδουσ

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Ποςότθτα

Σιμι
Μονάδοσ
χωρίσ
ΦΠΑ

υνολικι
Σιμι
χωρίσ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

Σελικι
Σιμι με
ΦΠΑ

Παρ.
Σιμών

Η τιμι του προσ προμικεια υλικοφ ι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ανά μονάδα, όπωσ κακορίηεται
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. τθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, ςυμπεριλαμβανομζνου και μθ Φ.Π.Α., για παράδοςθ
του υλικοφ ι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ.

Οικονομικι προςφορά που υπερβαίνει τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ ι τθν αντίςτοιχθ τιμι όπωσ αυτι
περιγράφεται ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ενϊ δεν επιτρζπονται οι αντιπροςφορζσ. Η
αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί από ειδικι τριμελι επιτροπι (Επιτροπι ∆ιενζργειασ και
Αξιολόγθςθσ) θ οποία ςυγκροτείται προσ το ςκοπό αυτό και διενεργεί όλα τα ςτάδια του διαγωνιςμοφ. Οι
προςφορζσ ιςχφουν για 300 θμζρεσ.
ε περίπτωςθ που τα προςφερόμενα ανταλλακτικά είναι ”Εφάμιλλθσ” ποιότθτασ, υπενκυμίηεται ότι κα πρζπει με
τθν προςφορά να προςκομίηεται βεβαίωςθ ςυμμόρφωςθσ από το εργοςτάςιο καταςκευισ βάςει του ΕΚ-461/2010.
Επιςυνάπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.

O ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΡΑΚΑΣΙΑΝΟΠΟΤΛΟ
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ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
α. Είδοσ διαγωνιςμοφ: υνοπτικόσ
β. Είδοσ προμικειασ: Κιβϊτιο ταχυτιτων (ςαςμάν) για αςκενοφόρο όχθμα τφπου VW T5
Δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ για μζροσ μόνο τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ: Όχι
γ. CPV: 34913000-0
δ. Χρόνοσ παράδοςθσ υλικών: ε εξιντα (60) μζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
- Σόποσ παράδοςθσ υλικών: ΕΚΑΒ – Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ, Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ
ε. Δθμοςίευςθ: Ιςτοςελίδα του ΕΚΑΒ, Διαφγεια, ΚΗΜΔΗ
ςτ. Αρμόδιο όργανο αποςφράγιςθσ προςφορών: Κλθρωκείςα επιτροπι
η. Νόμιςμα προςφοράσ: € (Ευρϊ)
θ. Εγγυιςεισ
- Εγγφθςθ ςυμμετοχισ: Δεν προβλζπεται
- Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ: Δεν προβλζπεται
κ. Προχπολογιςκείςα δαπάνθ: 6.200 € (υμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24 %)
ι. Πθγι χρθματοδότθςθσ: Προχπολογιςμόσ ΕΚΑΒ, ΚΑΕ 1431
ια. Απαγόρευςθ εναλλακτικών προςφορών: Ναι
ιβ. Κριτιριο αξιολόγθςθσ: Χαμθλότερθ τιμι
ιγ. Προκεςμία υποβολισ προςφοράσ: Ζωσ Σρίτθ 15 Νοεμβρίου 2016 10.00 πμ
ιδ. Διάρκεια ιςχφοσ προςφοράσ: 300 μζρεσ από τθν επόμενθ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
ιε. Κρατιςεισ: Κάκε νόμιμθ κράτθςθ
ιςτ. Αναπροςαρμογι τιμιματοσ: Δεν προβλζπεται
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ
Σο όποιο ανταλλακτικό ενόσ αυτοκινιτου προςδιορίηεται μονοςιμαντα από τον τφπο του αυτοκινιτου, για το
οποίο προορίηεται, και τον κωδικό ανταλλακτικοφ που όριςε ο καταςκευαςτισ του αυτοκινιτου. Σαυτόχρονα ο
κωδικόσ ανταλλακτικοφ του καταςκευαςτι του αυτοκινιτου προςδιορίηει και όλεσ τισ ιδιότθτεσ και ποιοτικά
χαρακτθριςτικά που ζχει το πρότυπο ανταλλακτικό το οποίο χρθςιμοποιείται ςτθ γραμμι ςυναρμολόγθςθσ του
οχιματοσ (ανταλλακτικό πρϊτθσ τοποκζτθςθσ) και τισ οποίεσ ιδιότθτεσ και ποιοτικά χαρακτθριςτικά κα πρζπει
υποχρεωτικϊσ να πλθροφν και τα υπό προμικεια ανταλλακτικά. υνεπϊσ τα προσ προμικεια ανταλλακτικά κα
πρζπει να είναι Γνιςια Ανταλλακτικά ι Εφάμιλλθσ Ποιότθτασ Ανταλλακτικά, κατά τθν ζννοια του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
αρικ. 461/2010 (Block Exemption Regulation).

Ωσ Γνθςία Ανταλλακτικά γίνονται δεκτά τα παρακάτω:
α) O.E. ανταλλακτικά αυτοκινιτων (O.E.=Original Equipment): Πρόκειται για ανταλλακτικά αυτοκινιτων, που
καταςκευάηονται από κορυφαίουσ καταςκευαςτζσ με τουσ οποίουσ οι αυτοκινθτοβιομθχανίεσ ζχουν ςυνάψει
ςυμβόλαια προμθκειϊν. Σα ανταλλακτικά αυτά πωλοφνται ςε ςυςκευαςίεσ που φζρουν το εμπορικό ςιμα τθσ
αυτοκινθτοβιομθχανίασ και ςυνικωσ αποκαλοφνται «Γνιςια ανταλλακτικά / Genuine parts» αυτοκινιτων.
β) O.E.M./O.E.S. ανταλλακτικά αυτοκινιτων (O.E.M.=Original Equipment Manufacturer & O.E.S.= Original
Equipment Supplier): Πρόκειται για τα ίδια ακριβϊσ ανταλλακτικά αυτοκινιτων με τα γνιςια, τα οποία προζρχονται
ακριβϊσ από τουσ ίδιουσ καταςκευαςτζσ ανταλλακτικϊν, που προμθκεφουν τισ αυτοκινθτοβιομθχανίεσ με
ανταλλακτικά αυτοκινιτων πρϊτθσ τοποκζτθςθσ. Σα ανταλλακτικά αυτά πωλοφνται ςτισ ςυςκευαςίεσ του
καταςκευαςτι τουσ και όχι ςτισ ςυςκευαςίεσ που φζρουν το εμπορικό ςιμα κάκε αυτοκινθτοβιομθχανίασ.

Ωσ Εφάμιλλθσ Ποιότθτασ Ανταλλακτικά (Matching Quality Spare Parts) γίνονται δεκτά τα ανταλλακτικά που ο
παραγωγόσ τουσ είναι ςε κζςθ, ανά πάςα ςτιγμι, να πιςτοποιιςει ότι τα ανταλλακτικά αυτά ζχουν τθν ίδια
ποιότθτα με τα ςυςτατικά μζρθ που χρθςιμοποιικθκαν για τθ ςυναρμολόγθςθ των ςχετικϊν αυτοκινιτων
οχθμάτων.

Ειδικϊσ για το τμιμα τθσ διαςκευισ ενόσ οχιματοσ ςε Αςκενοφόρο, ο διαςκευαςτισ χρθςιμοποίει, ωσ επί το
πλείςτον, τον κωδικό του εξαρτιματοσ που όριςε ο παραγωγόσ του εξαρτιματοσ και δεν ορίηει άλλον δικό του
κωδικό. υνεπϊσ, ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, το ανταλλακτικό και χαρακτθριςτικά του προςδιορίηονται από το
κωδικό του παραγωγοφ του.
τθν περιγραφι ενόσ ανταλλακτικοφ είναι δυνατόν να ηθτοφνται

“Ανταλλακτικά εργοςταςιακισ

ανακαταςκευισ”. ε αυτι τθν περίπτωςθ κακορίηονται τα ακόλουκα:
Ανταλλακτικά αυτοκινιτων ανακαταςκευισ (Remanufactured or Rebuilt Parts): Πρόκειται για προθγουμζνωσ
χρθςιμοποιθμζνα ανταλλακτικά αυτοκινιτων, τα οποία ζχουν υποςτεί ανακαταςκευι και λειτουργοφν ωσ
καινοφρια ανταλλακτικά αυτοκινιτων. Εφόςον ηθτοφνται, γίνονται δεκτά μόνον εργοςταςιακισ ανακαταςκευισ
ανταλλακτικά. Δθλαδι ανταλλακτικά που ανακαταςκευάςτθκαν ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ, τον ποιοτικό
ζλεγχο και τθν ζγκριςθ του αρχικοφ καταςκευαςτι. ε κάκε περίπτωςθ δεν γίνονται δεκτά απλϊσ μεταχειριςμζνα
ανταλλακτικά αυτοκινιτων.
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Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ
1. Γ. Σηθμόπουλοσ

2. Ι. Αδάμπασ

3. Α. Παπαδόπουλοσ
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