ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β
Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β ΛΑΜΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ/
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Α456/
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών
20-11-14 για την επισκευή του ασθ/ρου ΚΗΗ
1073 (VWT5) του EKAB Λαμίας με
αρ. πλαισίου WV1ZZZ7HZ9H088345
1. Μπλοκ κινητήρα ανακατασκευής
με κυλινδροκεφαλή
(070100092DX) : τεμ. 1 (ένα)
2. Σωλήνας (070115303Κ) : τεμ. 1 (ένα)
3. Φλάντζα (070121119): τεμ. 1 (ένα)
4. Φλάντζα (070121139): τεμ. 1 (ένα)
5. Φλάντζα εισαγωγής
(070129717C) :τεμ. 2 (δύο)
6. Φλάντζα εισαγωγής
(070129717D) :τεμ. 1 (ένα)
7. Φλάντζα εισαγωγής
(070129717E) :τεμ. 1 (ένα)
8. Πολλαπλή εξαγωγής
(070253031F) : τεμ. 1 (ένα)
9. Φλάντζα εξάτμισης (7Η0253115D) :
τεμ.1 (ένα)
10. Λιπαντικά 5W30 1lt
(VASLXPL3V12X1L) : τεμ. 9 (εννέα)
11. Διακόπτης (02Τ945415Ρ) :
τεμ. 1 (ένα)
12. Βίδα (Ν91137701) : τεμ.1 (ένα)
13. Ροδέλα (Ν01152527) : τεμ. 3 (τρία)
14. Βίδα (Ν91120901) : τεμ. 3 (τρία)
15. Βίδα (Ν10706801) : τεμ. 2 (δύο)
16. Λιπαντικό υδραυλικού τιμονιού
(G004000M2) : τεμ. 1 (ένα)
17. Αντιψυκτικό ψυγείου κινητήρα
(G013A8JM1) : τεμ. 2 (δύο)
18. Φλάντζα (070145757Α): τεμ. 1 (ένα)
19. Θερμοστάτης (070121114) : τεμ.1
(ένα)
20. Σύνδεσμος εναλλάκτου

Ημερομηνία : 25-11-14
ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1-12-14

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX

#12.500,00€#
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΣΙΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΧΑΛΕΠΛΗΣ
ΔΗΜ.
Τηλ. : 22310444442231023333
Fax : 2231067865
E-mail :
d.chaleplis@ekab.gr

(070903327D) : τεμ.2 (δύο)
21. Περικόχλιο (Ν10286111) : τεμ. 2
(δύο)
22. Φλάντζα σωλήνα ανακύκλωσης
(069131547D) : τεμ. 2 (δύο)
23. Φλάντζα πολλαπλής εξαγωγής
(070253039D) : τεμ.1 (ένα)
24. Φλάντζα εξάτμισης (1Κ0253115Τ) :
τεμ.1 (ένα)
25. Φλάντζα εξάτμισης (070253115) :
τεμ. 1 (ένα)
26. Φλάντζα (070253117C) : τεμ. 1 (ένα)
27. Φλάντζα (070253225) : τεμ. 1 (ένα)
 οι κωδικοί είναι της VW
 η παράδοση των ανταλλακτικών θα
γίνει μετά από συνεννόηση με το ΕΚΑΒ
Λαμίας στο συνεργείο του επισκευαστή
που θα επιλεγεί από την διαγωνιστική
διαδικασία
 η προσφορά θα ισχύει για 3 μήνες
 η προμήθεια θα γίνει με πίστωση
 οι κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή

2. Α457/ Εργασία από εξουσιοδοτημένο επι20-11-14 σκευαστή, για την επισκευή του ασθ/ρου ΚΗΗ 1073 (VWT5) του
EKAB Λαμίας με αρ. πλαισίου
WV1ZZZ7HZ9H088345

- Εργασία αντικατάστασης του κινητήρα κομπλέ και πολλαπλής εξαγωγής και οποιαδήποτε άλλη είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της
λειτουργικότητας του αυτοκινήτου
και σχετίζεται με τα ανταλλακτικά
που περιγράφονται στην Α456/20-1114 διακήρυξη.
-Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει βάσει της συμφερότερης προσφοράς δηλ.
θα συνεκτιμηθούν τα πάσης φύσεως έξοδα που θα προκύψουν σε περίπτωση μετακίνησης του οχήματος εκτός της έδρας
του παραρτήματος
- Το ασθενοφόρο βρίσκεται λυμένο
στην αντιπροσωπεία VW ΛΑΜΙΑΣ
(ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Α.Ε.) και ο μειοδότης
με δικά του έξοδα θα προβεί στην μετακίνηση του ασθ/ρου στο συνεργείο του.
- η προσφορά θα ισχύει για 3 μήνες
- η προμήθεια θα γίνει με πίστωση
- οι κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή

1-12-14

#1.200,00€#
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΣΙΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΧΑΛΕΠΛΗΣ
ΔΗΜ.
Τηλ. : 22310444442231023333
Fax : 2231067865
E-mail :
d.chaleplis@ekab.gr

