ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.
Ε.Κ.Α.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

043/
6-3-15

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(όνομα είδους ή
υπηρεσίας)

Προμήθεια υπηρεσιών
αλλαγών κεραιών,
καλωδίων και έλεγχος
λειτουργίας στους
αναμεταδότες του ΕΚΑΒ
Ηρακλείου

Ηράκλειο, 24-06-2015
ΤΕΛΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΘΑΝΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ
–ΤΗΛΕΦΩΝΟ –
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
FAX
ΤΗΛ ΑΡΜΟΔΙΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ:
Καβρού Ρομπογιαννάκη
Σοφία
Τηλ :. 2810 377-258
Σαμαριτάκης Γεώργιος
Τηλ: 2810 260197
08-07-2015
2.500,00€
Γραφείο προμηθειών
Καραγιαννάκη Μαρία
Τηλ.: 2810 377 216

Ποσότητα: 13 επισκέψεις
ΦΑΞ:2810 377 208
e-mail:
elycrete@gmail.com

Υποχρεώσεις για την ανάδειξη αναδόχου για το Ρ/Δ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταγράφει λεπτομερώς την βλάβη, την ημερομηνία
διενέργειας συντήρησης ή επισκευής σε τεχνικά δελτία τα οποία συμπληρώνονται
και υπογράφονται από την τεχνικό του αναδόχου και από τα μέλη της επιτροπής
παρακολούθησης του ΕΚΑΒ. Η Τεχνική έκθεση παραδίδεται με το αντίστοιχο
τιμολόγιο στην επιτροπή παρακολούθησης.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλα τα όργανα ελέγχου και ειδικά εργαλεία που
χρειάζονται για την διασφάλιση της τήρησης των επιδόσεων κάθε συσκευής εντός
των τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή του υλικού αυτού, όπως αυτές
προσδιορίζονται στα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια του υλικού τα οποία διαθέτει το
ΕΚΑΒ.
Τα εγχειρίδια αυτά βρίσκονται στην Τεχνική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Κάθε
ενδιαφερόμενος καλείται να τα εξετάσει ώστε να σχηματίσει σαφή αντίληψη των
απαιτήσεων συντήρησης-επισκευής.
Η τεχνική υπηρεσία του ΕΚΑΒ Ηρακλείου θα παρέχει επίσης συμπληρωματικές
πληροφορίες προς κάθε ενδιαφερόμενο.
Επίσης ο ανάδοχος θα υποβάλλει μια έκθεση με τις προτάσεις σχετικά με τη
βελτίωση της λειτουργίας του Ρ/Δ.
Θα απαντά εγγράφως σε ερωτήματα που θέτει το ΕΚΑΒ.
Θα παρέχει πληροφορίες ή οδηγίες σχετικά με το Ρ/Δ που του ζητούνται από το
ΕΚΑΒ.

Το προσωπικό του ανάδοχου που θα διαθέτει για την συντήρηση και επισκευή των
συσκευών του ΕΚΑΒ θα αποτελείται από τουλάχιστον ένα υπεύθυνο αδειούχο
Ραδιοηλεκτρολόγο.
Το προσωπικό του αναδόχου θε είναι ασφαλισμένο με ευθύνη του σε περίπτωση
ατυχήματος κατά την συντήρηση τουΡ/Δ του ΕΚΑΒ.
Ο ανάδοχος θα παρέχει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, των
τεχνικών και εργασιών.
Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατύχημα που οφείλεται σε κακή συντήρηση ή μη
λήψη υπ αυτού και του προσωπικού του, των προβλεπομένων μέτρων ασφάλειας.
Η υποβολή προσφοράς σημαίνει ότι ο προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση των
απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών προς το ΕΚΑΒ και ότι ουδεμία πρόσθετη
απαίτηση θα παρουσίαση στο μετά την αναδοχή του έργου.
Οι υποχρεώσεις συντήρησης του Ραδιοδικτύου του ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αφορούν τους
αναμεταδοτών VHF-UHF σε όλη την Κρήτη και ειδικότερα στις θέσεις:
• Ηράκλειο (Γιούχτας) 3 κεραίες
• Μοίρες (Αχεντριάς) 2 κεραίες
• Ηράκλειο (Βασιλικό) 5 κεραίες
• Οροπέδιο Λασιθίου (Αφέντης) 2 κεραίες
• Άγιος Νικόλαος (Σταυρός) 4 κεραίες
•

Ιεράπετρα (Θρύπτη) 2 κεραίες

• Ρέθυμνο (Μπαλί) 2 κεραίες
• Χανιά (Σκλόκα) 2 κεραίες
• Χανιά (Αγ. Ματθαίος ) 2κεραίες
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στοιχεία εντολής……...
Ζητείτε η υποβολή οικονομικής προσφοράς για τα παρακάτω αναφερόμενα είδη/εργασίες, συμπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες του παρόντος εντύπου ή σε
δική σας φόρμα, που θα πρέπει να αποσταλεί είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση : ΕΚΑΒ / υπ’ όψη επιτροπής αγοράς υλικού, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΟΥΤΩΝ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ
ΠΑΓΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΕΠ ΤΚ 71110 Ηράκλειο, είτε να την προσκομίσετε σε κλειστό φάκελο στην Γραμματεία του ΕΚΑΒ Ηρακλείου.

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προσφοράς από την εταιρεία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το τιμολόγιο εκδίδεται «επί πιστώσει», η δε
πληρωμή του, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των κανόνων του Δημόσιου Λογιστικού.
Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Γρ. Προμηθειών, τηλ. : 2810 - 377216 fax. 2810 – 377 208
Α/Α
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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Τιμή Μονάδας

ΣΥΝΟΛΟ
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Φ.Π.Α. 23%
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Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ
Ηράκλειο …………………..2015

Παρατηρήσεις

