ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132143179-2132143180
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ /
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Α.Ε.
114
Α∆Α
Ψ4Ρ6ΟΡ1ΠΒΕΑ

Αθήνα, 30 /3 /15

ΤΕΛΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΑΠΑΝΗ
–ΤΗΛΕΦΩΝΟ –
(όνοµα είδους ή υπηρεσίας)
FAX
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3)
ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
ΙΣΧΥΟΣ 23 IP, ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΙΚ . 3 ΤΜΧ.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

14/4/2015

1000,00€

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
Καλαθάς Ιωάννης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:213 214 3 221
ΦΑΞ:
213 214 3 338
e-mail: antalaktika@ekab.gr

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ (Ν. 4281/14)

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π. ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ
ΤΗΛ. 210 7460355
FAΧ: 2107460222

ΑΘΗΝΑ 25/11/14
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

ΠΡΟΣ:
∆/ΝΣΗ
ΟΙΚ & ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: « ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 23 IP ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΕΤΙΚ . »
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Για την σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των τριών (3) ηλεκτρογεννητριών βενζίνης SILEND 3000B ισχύος 1900W, 23
IP, 230 V, 50 Hz, 8.26 A που είναι τοποθετηµένες στα τρία οχήµατα της ΕΤΙΚ απαιτείται η σύναψη σύµβασης ετήσιας
συντήρησης από εξειδικευµένο συνεργείο.
O συντηρητής θα πραγµατοποιεί µια ετήσια προληπτική συντήρηση και θα προβαίνει σε 1 ετήσιο έλεγχο (2 επισκέψεις µία ανά
εξάµηνο).
Ο συντηρητής σε περίπτωση βλάβης ή οποιασδήποτε δυσλειτουργίας θα είναι υποχρεωµένος να προσέρχεται σε διάστηµα
µικρότερο των δύο ωρών για την αποκατάσταση της.
Ο συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία τους.
Ο συντηρητής θα είναι υποχρεωµένος να καταθέτει αναλυτική έκθεση για κάθε εργασία ή έλεγχο το αργότερο εντός 10 ηµερών
που θα αναφέρει το πόρισµα του ελέγχου τυχόν προτάσεις αποκατάστασής, βελτιώσεων καθώς και τα οικονοµικά στοιχεία
αυτών.
Η συντήρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Ο συντηρητής θα έχει την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη της λειτουργίας τους.
Το προσωπικό του συνεργείου θα πρέπει να είναι ασφαλισµένο στους οικείους
ασφαλιστικούς φορείς.
Ο συντηρητής θα διαθέτει έµπειρο προσωπικό .
Ο συντηρητής θα τηρεί βιβλίο συντηρήσεων το οποίο θα ενηµερώνει και θα υπογράφει.
Στο συνολικό κόστος συντήρησης θα συµπεριλαµβάνονται τα κόστη των αναλώσιµων υλικών που είναι
απαραίτητα για την συντήρηση: λάδια, φίλτρα (λαδιού, βενζίνης, αέρα κλπ) καθώς επίσης και την κατασκευή δύο (2)
µεταλλικών προεκτάσεων µε σωλήνες σπιράλ των εξατµίσεων µεγέθους 40 – 50 cm.
Το ΕΚΑΒ µε απόφαση του µονοµερώς θα µπορεί να ανανεώσει την σύµβαση για ένα ακόµη έτος ύστερα από σχετική
γνωµοδότηση της τεχνικής υπηρεσίας.
Η πιθανή σχετική δαπάνη ανέρχεται στα 1000 Ε συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης SILEND 3000B ισχύος 1900W, 23 IP, 230 V, 50 Hz, 8.26 A
Περιγραφή εργασιών:
Έλεγχος παροχής βενζίνης.
Έλεγχος ηλεκτρικού συστήµατος .
Έλεγχος και ρύθµιση στροφών.
Έλεγχος συµπίεσης κινητήρα.
Έλεγχος συστήµατος εκκίνησης
Ρύθµιση βαλβίδων.
Έλεγχος ακροφυσίων.
Έλεγχος χειρισµού ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του Η/Ζ σαν εφεδρικό σύστηµα παροχής ισχύος
Εργασίες.
Αντικατάσταση φίλτρου βενζίνης.
Αντικατάσταση φίλτρου αέρος.
Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού.
Αντικατάσταση λαδιού.
Καθαρισµός και πλύσιµο Καρµπυρατέρ
µε κατάλληλα χηµικά
∆οκιµαστική λειτουργία
Καθαρισµός λίπανση.
.
Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΥΖΕΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ

