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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ____________________________________δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ να συμμετέχω στις
παρακάτω υποομάδες βάζοντας τιμή στο αντίστοιχο πεδίο, και υποβάλλω ακολούθως την οικονομική μου προσφορά:
α) επί της αξίας της εργατοώρας η οποία υπολογίζεται ανάλογα με την εργασία στον παρακάτω πίνακα :
Α/Α

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1

Συντήρηση και Επισκευή κινητήρων
(cpv. 50118400)
Εφαρµογή κουζινέτων
Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων
Πλάνισµα καπακιού
Πλάνισµα κορµού κινητήρα
Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών και εφαρµογή πείρων
Αντικατάσταση χιτωνίων
Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή
Αλλαγή οδηγών βαλβίδων
Αλλαγή εδρών βαλβίδων
Φλάντζες τσιµούχες
Ελατήρια
Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων
Ρύθµιση βαλβίδων
Αλλαγή αντλίας νερού
Έλεγχος - επισκευή αντλίας πετρελαίου
Καθαρισµός ακροφυσίων ψεκασµού
Επισκευή υπερσυµπιεστή
Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου

Δαπάνη Εργασίας ανά ώρα
(χωρίς ΦΠΑ ) Ευρώ /Ωρα

Έλεγχος καυσαερίων
Αποσυναρµολόγηση - συναρµολόγηση, βαφή κινητήρα
Επισκευή ψυγείου
Ρεκτιφιέ στροφάλου

2

Συντήρηση και επισκευή συµπλέκτη
(cpv. 50116300, 50116400)
Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη
Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη
Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν
Ζεύγη φερμουϊτ
Επισκευή δίσκου
Επισκευή πλατώ
Αλλαγή φυσούνας

3

Συντήρηση και επισκευή αναρτήσεων ( σούστες, αποσβεστήρας
κραδασμών )
(cpv. 50116000)
Αλλαγή αμορτισέρ
Αλλαγή – επισκευή σούστες
Αλλαγή μπρακέτα
Αλλαγή συνεμπλόκ
Αλλαγή κόντρες κλπ.

4

Συντήρηση και επισκευή εμπρόσθιου συστήματος
(cpv. 50116000)
Ακραξόνιο
Πείρος ακραξονίου
Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων
Ρουλεμάν μουαγιέ
Τσιμούχες μουαγιέ
Ροδέλες
Ροδέλες μεταλλικές
Γλίστρες - κουζινέτα
Τάπες πειροδακτυλίων
Γρασσαδοράκια
Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας
Έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης

Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού
Έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως

5

Συντήρηση και επισκευή αεροσυμπιεστών
(cpv.50118400)
Στρόφαλος
Ρουλεμάν
Ελατήρια κόφλερ , σετ
Δακτυλίδια
Μπιέλες
Σετ ελατήρια
Σετ φλάντζες
Σκάστρα κόφλερ
Σέτ φλάντζες κόφλερ
Σετ ελατήρια κόφλερ
Βαλβίδα κόφλερ
Χιτώνιο κόφλερ
Φίλτρα

6

Συντήρηση και επισκευή διαφορικού
(cpv. 50116300, 50116400)
Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα
Επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων - ημιαξονίων
Φλάντζες τσιμούχες

7

Συντήρηση και επισκευή καμπίνας
(cpv. 50112110)
Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής
Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου
Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης

8

Γενικό service
(cpv. 50112000)
Γενικό service (τακτικός έλεγχος)
Γενικό service (έλεγχος εξαμήνου)
Γενικό service (ετήσιος έλεγχος)

9

Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών
(cpv. 50116000)

Εργασία συντήρησης – επισκευής υπερκατασκευών

10

Γενικές εργασίες
(cpv.50111110)
Εργασία διαφόρων επισκευών μηχανολογικών μερών και
συστημάτων πέδησης

11

Εργασίες φανοποιίας – βαφής
(cpv. 50112110)
Αλλαγή κολλητού παμπρίζ επιβατικού
Αλλαγή κολλητού παμπρίζ φορτηγού
Αλλαγή παμπρίζ Μ.Ε.
Αλλαγή με λάστιχο παμπρίζ επιβατικού
Αλλαγή με λάστιχο παμπρίζ φορτηγού
Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούμενου
Αλλαγή προφυλακτήρα
Αλλαγή σκαλοπατιού καμπίνας
Αλλαγή γρύλου τζαμιού
Αμμοβολή υπερκατασκευής απορριμματοφόρου
Βαφή επιβατικού αυτοκινήτου
Βαφή φορτηγού αυτοκινήτου
Βαφή Μ.Ε.
Επισκευή κλειδαριάς πόρτας
Γενικές εργασίες φανοποιίας
Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσματος
Τοποθέτηση γραμμάτων & κίτρινης λωρίδας

12

Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων
(cpv. 50116000)
Έλεγχος σωστής λειτουργίας για έκδοση πιστοποιητικού
ταχογράφου για χρήση ΚΤΕΟ
Βεβαίωση σωστής λειτουργίας ταχογράφου
Πιστοποίηση – βαθμονόμηση ψηφιακού ταχογράφου
Εργασίες διαφόρων επισκευών –
συντήρησης ταχογράφων

13

Εργασίες επισκευής – συντήρησης συστήματος
κλιματισμού και καυστήρων οχημάτων
(cpv. 50116000)
Εργασίες διάφορες επισκευής – συντήρησης συστήματος
κλιματισμού και καυστήρων οχημάτων

14

Εργασίες μηχανουργικές για επισκευή
– συντήρηση οχημάτων (cpv. 50118400)
Εργασίες μηχανουργικές για διάφορες επισκευές – συντηρήσεις
οχημάτων

15

Εργασίες ηλεκτρολογικών συστημάτων οχημάτων
(cpv. 50116100)
Εργασίες διαφόρων επισκευών –
συντήρησης ηλεκτρολόγου οχημάτων

16

Συντήρηση και Επισκευή ελαστικών
(cpv.50116500)
Επισκευή ελαστικού (με μικρό μανσόν)
εντός του καταστήματος
Επισκευή ελαστικού (με μεσαίο μανσόν)
εντός του καταστήματος
Επισκευή ελαστικού (με μεγάλο μανσόν)
εντός του καταστήματος
Επισκευή ελαστικού εκτός του καταστήματος στον τόπο της βλάβης
(με μικρό μανσόν)
Επισκευή ελαστικού εκτός του καταστήματος στον τόπο της βλάβης
(με μεσαίο μανσόν)
Επισκευή ελαστικού εκτός του καταστήματος στον τόπο της βλάβης
(με μεγάλο μανσόν)
Επισκευή ελαστικού φορτηγού με αεροθάλαμο εντός του
καταστήματος
Επισκευή ελαστικού φορτηγού με αεροθάλαμο εκτός του
καταστήματος
Επισκευή ελαστικού (εμπρός) μηχανημάτων έργου με μεσαίο
μανσόν, στο κατάστημα

β) επί της αξίας των ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν επί του τιμοκαταλόγου της εταιρείας ο οποίος θα
επισυναφθεί στην προσφορά για την κάθε Ομάδα εργασιών και οχημάτων.
α/α

Αριθμοί Κυκλοφορίας οχημάτων σύμφωνα με πίνακα μελέτης 33/2019

Ποσοστό έκπτωσης
τιμοκαταλόγου (%)

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ __/__/2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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