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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών και
εργασίες επισκευής φορτηγών, ημιφορτηγών της ΥΠΟΔ.Τ.Ε./ΠΕ Σερρών, που αφορά στα
με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 4551, ΚΗΗ 4552, ΚΗΗ 4553, ΚΗΗ 4554,  ΚΗΗ 4582,  ΚΗΥ 9084
, ΙΧ 466 ΜΕ, ΙΧ 97313 ΜΕ οχήματα, προϋπολογισθείσας αξίας 7.827,07 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για την προμήθεια ανταλλακτικών, και 8.643,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης –
επισκευής των προαναφερόμενων οχημάτων σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2021. CPV: 34913000-0 (ανταλλακτικά) και
50100000-6 (Επισκευή οχημάτων) Κωδ. NUTS:EL526

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών πρόκειται να προχωρήσει σε προμήθεια
ανταλλακτικών και σε εργασίες επισκευής φορτηγών, ημιφορτηγών της ΥΠΟΔ.Τ.Ε./ΠΕ
Σερρών Τμήμα Εργοταξίου, που αφορά στα με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 4551, ΚΗΗ 4552,
ΚΗΗ 4553, ΚΗΗ 4554,  ΚΗΗ 4582,  ΚΗΥ 9084 , ΙΧ 466 ΜΕ, ΙΧ 97313 ΜΕ   οχήματα στο
εργοτάξιο της ΥΠΟΔ.Τ.Ε./ΠΕ Σερρών, τα οποία σύμφωνα με το αρ. Πρακτικού 1 / 9-03-
2021 της επιτροπής ανάθεσης συντήρησης – επισκευής οχημάτων της ΠΕ Σερρών
παρουσιάζουν βλάβες και είναι ακινητοποιημένα λόγω μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών
βλαβών ή απαιτούν συντήρηση.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια ανταλλακτικών εκτιμώμενης αξίας 7.827,07€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 2 : Εργασίες συντήρησης – επισκευής οχημάτων εκτιμώμενης αξίας 8.643.00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προσφορές  υποβάλλονται υποχρεωτικά για  όλα τα τμήματα .

Σέρρες, 13 Απριλίου 2021

Αρ. Πρωτ.:215204(1945)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
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Τηλέφωνο       : 23213 55146
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 16.470,07 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13.282,31 € άνευ Φ.Π.Α.).
Η σύμβαση λήγει 60 ημέρες μετά την υπογραφή σύμβασης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής.

Η ανάλυση των ανταλλακτικών και των απαιτούμενων εργασιών κατά όχημα δίνεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
2) Τον Οργανισμό Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. (Π.Δ.133/2010 ΦΕΚ 226/Α/27-
12-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3) Τον Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας… » (ΦΕΚ 143/Α).
4) Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ
147/Α) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, αρ. 118 «Απευθείας ανάθεση»,
5) την με αρ. 570607(7712)/12-9-2019 (ΦΕΚ 3475/Β/16-9-2019) απόφαση
Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και
άλλων πράξεων « ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,
6) Το αρ.πρωτ. 148413(1231)/10-03-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008264493) Πρωτογενές
Αίτημα της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων,
7) Την αρ.369/30-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ:ΕΟ9Ι7ΛΛ-
0Ι8, περί έγκρισης της δαπάνης,
8) Τις με αρ. πρωτ. α) 199367(2031)/6-04-2021 (ΑΔΑ:99ΓΙ7ΛΛ-2ΗΨ,
ΑΔΑΜ:20REQ008413543) για προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών
μέσων και β) 199373(2037) (ΑΔΑ: 6ΜΧ67ΛΛ-5Φ5, ΑΔΑΜ:20REQ008417142) για εργασίες
συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α
3373), που καταχωρήθηκε με α/α 1979 και α/α 1980 αντίστοιχα στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της ΠΚΜ.

ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν
ανοιχτής πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόμενους, για την προμήθεια ανταλλακτικών και
εργασίες επισκευής φορτηγών, ημιφορτηγών της ΥΠΟΔ.Τ.Ε./ΠΕ Σερρών στο εργοτάξιο της
ΥΠΟΔ.Τ.Ε./ΠΕ Σερρών, που αφορά στα με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 4551, ΚΗΗ 4552, ΚΗΗ
4553, ΚΗΗ 4554,  ΚΗΗ 4582,  ΚΗΥ 9084 , ΙΧ 466 ΜΕ, ΙΧ 97313 ΜΕ   οχήματα.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των 16.470,07€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.( 24%),  (13.282,31 € άνευ Φ.Π.Α.), θα καλυφθεί από
τις πιστώσεις του Ε.Φ. 721 και Κ.Α.Ε. 1321.α.01 η προμήθεια και από τις πιστώσεις του
Ε.Φ. 721 και Κ.Α.Ε. 0861.α.01 η παροχή υπηρεσιών του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Σερρών, οικ. έτους 2021 και υπάρχουν Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης όπως
αναφέρεται στην παρ. 8.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο προϋπολογισμός συντήρησης φορτηγών, ημιφορτηγών  χωρίζεται σε δύο (2) τμήματα
όπως φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α..
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Το πρώτο τμήμα σε βάρος του κωδικού 1321 είναι η προμήθεια των ανταλλακτικών και το
δεύτερο τμήμα σε βάρος του κωδικού 0861 είναι η παροχή υπηρεσιών για την τοποθέτηση
των ανταλλακτικών.
Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει προσφορά και
για τα δύο τμήματα. Οι προσφορές για τα ανταλλακτικά και για τις εργασίες θα δίδονται σε
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό α) επί της συνολικής αξίας των ανταλλακτικών του
πρώτου τμήματος (οι τιμές των ανταλλακτικών προκύπτουν από τον επίσημο τιμοκατάλογο
της εταιρείας ή περισσοτέρων εταιρειών ή αναγνωρισμένων οίκων που πληρούν τις
απαιτούμενες προδιαγραφές και θα έχουν τα  αναγκαία  πιστοποιητικά  διασφάλισης
ποιότητας  ISO,  CE  κτλ.) δηλαδή επί των 7.827,07 € με Φ.Π.Α. (6.312,15€ άνευ Φ.Π.Α.)
για τα ανταλλακτικά, και β) επί συνολικής αξίας των προϋπολογιζόμενων εργασιών του
δεύτερου τμήματος δηλαδή 8.643,00 € με Φ.Π.Α. (6.970,16€ άνευ Φ.Π.Α.) για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η χρηματοδότηση της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης γίνεται από:

 Κ.Α.Ε. 1321 α.01  :   7.827,07 € συμπεριλαμβανομένου του
                                   Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια ανταλλακτικών

 Κ.Α.Ε. 0861 α.01  : 8.643,00 € συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24% αμοιβή
για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης

                               και επισκευής των οχημάτων της Π.Ε. Σερρών

του προϋπολογισμού της ΠΕ για το έτος 2021.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά για
το σύνολο του προϋπολογισμού (πρώτο τμήμα ανταλλακτικά, δεύτερο τμήμα εργασίες)
για το οποίο κατατίθεται η προσφορά.. Η προσφορά θα δίνεται σε ακέραιο ποσοστό επί τοις
εκατό,  επί των ανταλλακτικών και σε ακέραιο ποσοστό επί τοις εκατό, επί των υπηρεσιών.
Η τελική προσφορά προκύπτει από την άθροιση των δύο επΊ μέρους οικονομικών
προσφορών με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων α) για την προμήθεια ανταλλακτικών και
β) για την παρεχόμενη εργασία. Η ποιότητα των ανταλλακτικών του προμηθευτή θα
διασφαλίζεται από κατάλληλα πιστοποιητικά.

Για την συμπλήρωση των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων δίνεται το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και υποχρεωτικά στην
Ελληνική γλώσσα.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει την
οικονομική προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μία μόνο προσφορά και θα πρέπει να
υποβάλουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά και ενημερωμένη Υπεύθυνη
Δήλωση του νόμου 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους :

α) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιον από
τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,
απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως
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ορίζονται στο άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016 (ποινικό μητρώο)
 Για τα νομικά πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ η παραπάνω υπεύθυνη
δήλωση για τους διαχειριστές και σε περίπτωση  ΑΕ  για τον διευθύνοντα
σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ.

β) Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις
επιχειρηματικές δραστηριότητες ή βρίσκονται σε ανάλογες καταστάσεις από
παρόμοιες διαδικασίες (Άρθρο 73 παρ.4 περ. β) του Ν.4412/2016)

γ) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής). (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του
Ν.4412/2016)

δ) Είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (Άρθρο 73 παρ.2
περ. α) του  Ν.4412/2016)

ε) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. (Άρθρο 75 παρ.2 του
Ν.4412/2016)

στ) Αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικού προσώπου

Τα αποδεικτικά για τις παραπάνω περιπτώσεις - δηλαδή α) ποινικό
μητρώο (Για τα νομικά πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ προσκομίζεται
ποινικό μητρώο για τους διαχειριστές και σε περίπτωση  ΑΕ  για τον διευθύνοντα
σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ.), β) πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης και μη
υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες,
που εκδίδονται από αρμόδια (δικαστική) αρχή, γ) ασφαλιστική ενημερότητα,
δ) φορολογική ενημερότητα και ε) πιστοποιητικό από το Επιμελητήριο καθώς και
στ) τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικού
προσώπου - θα προσκομιστούν, μόνο από τον ανάδοχο, πριν την έκδοση
απόφασης ανάθεσης.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω πιστοποιητικά των περιπτώσεων α) και β)
πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους, των
περιπτώσεων γ) και δ) να είναι εν ισχύ την ημέρα της υποβολής τους και των
περιπτώσεων ε) και στ) τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία, θεωρείται ότι με την κατάθεση των
προσφορών τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
παρούσας πρόσκλησης.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120)
ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.

Η οικονομική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την συνολική προϋπολογισθείσα
δαπάνη, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μετά την κατάθεση των προσφορών και όπως ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση σε
συγκεκριμένη ώρα η υπηρεσία θα προβεί σε άνοιγμα των υποβαλλόμενων φακέλων
προσφοράς.

Κατά το άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών θα καταγραφούν οι οικονομικές
προσφορές.

Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων ο οποίος προσφέρει την
χαμηλότερη τιμή.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην
γραμματεία 1ος όροφος, Τέρμα Ομονοίας Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213 55101, 2321 3
55102 μέχρι και τις 16-04-2021, ημέρα Παρασκευή στις 12:00 μ.μ.

Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν δημόσια στα γραφεία της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Σερρών τις 16-04-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 π.μ..

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών www.pkm.gov.gr

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μετά την ανάδειξη της καλύτερης προσφοράς θα ακολουθήσει η απόφαση
έγκρισης ανάθεσης και η σύμβαση της εν λόγω προμήθειας ανταλλακτικών και
παροχής υπηρεσιών η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 45 ημερών από
την υπογραφή της σύμβασης. Η επισκευή των οχημάτων-φορτηγών  και η
τοποθέτηση των ανταλλακτικών σ’αυτά θα πραγματοποιηθεί σε
συνεργείο που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
Σερρών επί ποινή αποκλεισμού, παρουσία της αρμόδιας επιτροπής
παραλαβής ανταλλακτικών, ελαστικών επισώτρων και παροχής
υπηρεσιών οχημάτων των υπηρεσιών της ΠΕ Σερρών.

    Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

           Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Ε.Δ.
1. Χρον. Αρχείο
2.Φ. 2.9.2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΩΤΟ

A/
A Ανταλλακτικά

Περιγραφή ανταλλακτικών ΚΗΗ4551

τεμ
Τιμή Προ
ΦΠΑ

Τιμή Με ΦΠΑ

1 Φίλτρο λαδιού 1 19,55 22,29
2 Φίλτρο νεροπαγίδας 1 20,00 22,80
3 Φίλτρο πετρελαίου 1 12,29 14,01
4 Φίλτρο ξηραντήρα 1 37,50 42,75
5 Μπάρα τιμονιού 1 161,25 183,83
6 Ακρόμπαρο 27 χ 30 2 92,13 105,02

ΣΥΝΟΛΟ 390,70

Περιγραφή ανταλλακτικών
ΚΗΗ4552

1 Φίλτρο λαδιού 1 20,00 24,80
2 Φίλτρο πετρελαίου 1 20,00 24,80
3 Φίλτρο ξηραντήρα 1 37,5 46,50
4 Φίλτρο τιμονιού 1 8,75 10,85
5 Φίλτρο υδραυλικού 1 45,00 55,80
6 Σωλήνα με σπιράλ 1 346,25 429,35
7 Σωλήνα εξάτμησης 1 306,25 379,75
8 Τελικό τμήμα εξάτμισης 1 28,13 34,88
9 Μπάρα κοντή 1 196,88 244,13
10 Σιλανσιέ 1 413,00 512,12

ΣΥΝΟΛΟ 1.762,98

Περιγραφή ανταλλακτικών
ΚΗΗ4553

1 Φίλτρο λαδιού 1 20,00 24,80
2 Φίλτρο πετρελαίου 1 20,00 24,80
3 Φίλτρο ξηραντήρα 1 37,50 46,50
4 Φίλτρο τιμονιού 1 8,75 10,85
5 Φίλτρο υδραυλικού 1 45,00 55,80
6 Μπάρα τιμονιού 1 196,88 244,13
7 Μπάρα μακριά 1 395,63 490,58
8 Σινεμπλόκ ζυγαριάς 2 110,00 136,40
9 Πλαστικά ζυγαριάς 2 315,00 390,60
10 Σινεμπλόκ ζυγαριάς 2 146,50 181,66
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11 Πλαστικά ζυγαριάς 2 53,25 66,03
12 Σινεμπλόκ ζυγαριάς 2 65,00 80,60
13 Σετ φρένα 1 156,25 193,75
14 Ελατήριο φρένων 4 7,25 8,99

ΣΥΝΟΛΟ 1.955,49

Περιγραφή ανταλλακτικών
ΚΗΗ4554

1 Βαλβολίνη σασμάν 3 lt 41,48 51,43
2 Βαλβολίνη διαφορικού 2 lt 12,00 14,88
3 Βαλβολίνη βοηθητικό σασμάν 4 lt 24,13 29,92
4 Φίλτρο λαδιού 1 17,11 21,22
5 Φίλτρο πετρελαίου 1 13,24 16,41

6 Σετ συμπλέκτη (ρουλεμαν,
δίσκο πλατό) 1

477,50 592,10

ΣΥΝΟΛΟ 725,96

Περιγραφή ανταλλακτικών
ΚΗΗ4582

1 Φίλτρο πετρελαίου 1 12,15 15,70
2 Φίλτρο λαδιού 1 10,16 12,60
3 Φίλτρο αέρος 1 47,50 58,90
4 Φίλτρο νεροπαγίδας 1 6,25 7,75
5 Φίλτρο ξηραντήρα 1 37,50 46,50
6 Φλοτέρ 1 62,50 77,50

ΣΥΝΟΛΟ 218,95

Περιγραφή ανταλλακτικών
ΚΗΥ9084

1 Φίλτρο λαδιού 1 14,00 17,36
2 Φίλτρο πετρελαίου 1 11,65 14,45
3 Φίλτρο αέρος 1 31,89 39,54
4 Φίλτρο καμπίνας 1 23,91 29,65
5 Αμορτισέρ εμπρός 2 362,50 449,50
6 Ιμάντας χρονισμού 1 31,25 38,75
7 Τροχαλία ιμάντα 1 28,75 35,65
8 Προθερμάνσεις 4 78,20 96,97

ΣΥΝΟΛΟ 721,87

Περιγραφή ανταλλακτικών ΜΕ
466

1 Φίλτρο λαδιού 1 11,25 13,95
2 Φίλτρο πετρελαίου 1 12,5 15,50
3 Φίλτρο αέρος 1 30,00 37,20
4 Μπάρα κοντή 1 225,00 279,00
5 Σετ τσιμούχες τιμονιού 1 125,00 155,00
6 Σετ πύροι ακραξονίου 1 375,00 465,00
7 Ντίζες ταχυτήτων 1 562,50 697,50
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8 Σετ φρένα πίσω 1 150,00 186,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.849,15

Περιγραφή ανταλλακτικών
ΙΧ97313 ΜΕ

1 Φίλτρο λαδιού 1 18,13 22,48
2 Φίλτρο αέρος 1 39,75 49,29
3 Φίλτρο υδραυλικού 1 105,00 130,20

ΣΥΝΟΛΟ 201,97

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

7.827,07

ΤΜΗΜΑ  ΔΕΥΤΕΡΟ

A/
A Εργασία

Περιγραφή εργασιών ΚΗΗ4551
Τιμή Προ
ΦΠΑ

Τιμή Με ΦΠΑ

1
Σέρβις, γρασάρισμα , αλλαγή
βαλβολίνης σασμάν, αλλαγή
βαλβολίνης διαφορικό

150,00 186,00

2
Αντικατάσταση μπάρα τιμονιού,
αντικατάσταση ακρόμπαρα
μακριάς μπάρας, ευθυγράμμιση

180,00 223,20

ΣΥΝΟΛΟ 409,20

Περιγραφή εργασιών ΚΗΗ4552

1
Σέρβις, γρασάρισμα , αλλαγή
βαλβολίνης κιβώτιο ταχυτήτων,
αλλαγή βαλβολίνης διαφορικό

150,00 186,00

2
Εξαγωγή μπουκάλας μαχαιριού
ανύψωσης, επισκευή και
τοποθέτηση

225,00 279,00

3 Αντικατάσταση μπάρα τιμονιού
(κοντή)

50,00 62,00

4

Εξαγωγή σιλανσιέ,
αντικατάσταση σιλανσιέ,
αντικατάσταση σωλήνας
εξάτμισης

375,00 465,00

5 Επισκευή διαρροή λαδιού
μαχαιριού εμπρός

125,00 155,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.147,00

Περιγραφή εργασιών ΚΗΗ4553
1 Σέρβις, γρασάρισμα , αλλαγή 150,00 186,00
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βαλβολίνης σασμάν, αλλαγή
βαλβολίνης διαφορικό

2

Εξαγωγή μπάρα μακριά,
αντικατάσταση μπάρα μακριά,
αντικατάσταση τιμονιού κοντή,
ευθυγράμμιση

187,50 232,50

3

Εξαγωγή ζυγαριά εμπρός,
αντικατάσταση πλαστικά και
σινεμπλόκ ζυγαριάς εμπρός,
τοποθέτηση

150,00 186,00

4

Εξαγωγή ζυγαριάς πίσω,
αντικατάσταση πλαστικά και
σινεμπλόκ ζυγαριάς πίσω,
τοποθέτηση

187,50 232,50

5

Εξαγωγή τροχών εμπρός,
εξαγωγή ταμπούρα, τορνίρισμα
δύο ταμπούρα, κάρφωμα
φρένα, καθάρισμα, τοποθέτηση

62,50 77,50

6 Εξαγωγή κεντρικού,
αντικατάσταση βάσης κεντρικού

187,50 232,50

ΣΥΝΟΛΟ 1.147,00

Περιγραφή εργασιών ΚΗΗ4554

1

Πλύσιμο μηχανής , εξαγωγή
καπάκι βαλβίδων,
ρεγουλάρισμα βαλβίδες,
τοποθέτηση καπάκι βαλβίδων

100,00 124,00

2 Αντικατάσταση σωληνάκια
επιστροφής πετρελαίου

25,00 31,00

3

Σέρβις, γρασάρισμα , αλλαγή
βαλβολίνης κιβώτιο ταχυτήτων,
αλλαγή βαλβολίνης διαφορικό,
αλλαγή βαλβολίνης βοηθητικό

175,00 217,00

4 Έλεγχος και ρεγουλάρισμα
φρένα, γενικός έλεγχος

187,50 232,50

6
Εξαγωγή κιβώτιο ταχυτήτων,
αντικατάσταση σετ συμπλέκτη,
τοποθέτηση

562,50 697,50

ΣΥΝΟΛΟ 1.302,00

Περιγραφή εργασιών ΚΗΗ4582

1
Σέρβις, γρασάρισμα , αλλαγή
βαλβολίνης σασμάν, αλλαγή
βαλβολίνης διαφορικό.

150,00 186,00

2 Αντικατάσταση και επισκευή
φλοτέρ

20,00 25,00

ΣΥΝΟΛΟ 211,00

Περιγραφή εργασιών ΚΗΥ9084
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1 Σέρβις, γρασάρισμα
,αντικατάσταση προθερμάνσεις

50,00 62,00

2

Εξαγωγή τροχοί πίσω, εξαγωγή
ταμπούρα μουαγιέ, εξαγωγή
ημιαξόνια, αντικατάσταση
ρουλεμάν , αντικατάσταση
φρένα, αντικατάσταση
τσιμούχες τροχού,
αντικατάσταση κυλινδράκια και
καθάρισμα και τοποθέτηση

177,50 232,50

3 Αντικατάσταση αμορτισές
εμπρός, ευθυγράμμιση.

150,00 186,00

4

Εξαγωγή ψυγείο νερού,
αντικατάσταση ιμάντα δυναμού,
αντικατάσταση ρουλεμάν
τεντοτήρα, αντικατάσταση
αμορτισέρ τεντοτήρα.

100,00 124,00

5
Εξαγωγή τροχών εμπρός,
αντικατάσταση τακάκια εμπρός,
τοποθέτηση.

37,50 46,50

ΣΥΝΟΛΟ 651,00

Περιγραφή εργασιών ΜΕ 466
1 Αντικατάσταση μπάρα κοντή,

ευθυγράμμιση
125,00 155,00

2 Αλλαγή ντίζες ταχυτήτων,
ρύθμιση ντίζες

187,50 232,50

3 Επισκευή διαρροή αέρα 125,00 155,00
4 Εξαγωγή τροχοί πίσω,

αντικατάσταση φρένα,
ρεγουλάρισμα χειρόφρενου,
έλεγχο ταμπούρα

250,00 310,00

5 Επισκευή διαρροή λάδι
μηχανής

100,00 124,00

6 Εξαγωγή ατέρμονα, επισκευή
ατέρμονα (διαρροή λάδια),
τοποθέτηση

375,00 465,00

7 Έλεγχος σε πύρους και
τροχούς, επισκευή πύροι
ακραξονίου

500,00 620,00

8 Επισκευή φανάρια όγκου 40,00 49,60
9 Επισκευή φώτα πίσω, πορείας,

φλας, όπισθεν, στοπ
50,00 62,00

10 Επισκευή φάρου εμπρός και
πίσω

30,00 37,20

11 Νέα εγκατάσταση καλωδίων για
τον πίσω φάρο

130,00 161,20

12 Νέα εγκατάσταση καλωδίων από
το χώρο της καμπίνας στο πίσω
μέρος της καρότσας για ενδείξεις

180,00 223,20
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φωτεινών προστατευτικών
λαμπτήρων

13 Επισκευή οργάνων ταμπλό
(δείκτης πετρελαίου,
θερμοκρασίας, χιλιομετρικός)

200,00 248,00

14 Γενικός έλεγχος και επισκευή
φώτων εμπρός

100,00 124,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.966,70

Περιγραφή εργασιών ΙΧ97313 ΜΕ
1 Σέρβις – γρασάρισμα, αλλαγή

βαλβολίνες σασμάν, διαφορικό,
υδραυλικό, αλλαγή φίλτρο
υδραυλικού.

187,50 232,50

2 Αντικατάσταση ιμάντα δυναμού 75,00 93,00
3 Εξαγωγή κεντρικού άξονα

διαφορικού, εξαγωγή βάσης
μετάδοσης κίνησης εμπρός
διαφορικού, αντικατάσταση
τσιμούχες, καθάρισμα,
μοντάρισμα, τοποθέτηση

250,00 310,00

4 Αντικατάσταση – επισκευή
εμπρόσθιων φανών

50,00 62,00

5 Επισκευή – αντικατάσταση
φλας εμπρός

40,00 49,60

6 Έλεγχος – επισκευή καντράν 50,00 62,00
ΣΥΝΟΛΟ 809,10

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

8.643,00
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΡΟΣ Υ.Τ.Ε.  Π.Ε.  ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/
Α

Εκτιμώμενη
τιμή

Έκπτωση
(ακέραιος
αριθμός)

Τιμή
Προσφοράς προ
ΦΠΑ

Τιμή Προσφοράς
με ΦΠΑ

1 Τμήμα 1 (προμήθεια
ανταλλακτικών) 7.827,07

2 Τμήμα 2 (παροχή
υπηρεσιών) 8.643,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΑΙ 2

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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