Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Οχήματος

ΚΗΙ 1241 (HONDA CRV)
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1. Αλλαγή λαδιών (10.000 χλμ ή ανά έτος)
2. Αλλαγή φίλτρου αέρα
3. Αλλαγή φίλτρου λαδιού
4. Αντικατάσταση ρουλεμάν έμπροσθεν τροχών
5. Αντικατάσταση βάσης μηχανής κάτω αριστερά
6. Αντικατάσταση μπρατσάκια πίσω
7. Συντήρηση Κλιματιστικού ( φίλτρο καμπίνας-φρέον – απολύμανση)
8. Αντικατάσταση εξωτερικού πόμολου πόρτας (πίσω δεξιά)
9. Επιδιόρθωση παραθύρου (πίσω αριστερά)
10. Τακάκια έμπροσθεν φρένων (αντικατάσταση)
11. Γενικός έλεγχος
12. Ηλεκτρονικός Έλεγχος βλαβών
Ημερομηνία τελευταίου πλήρους service: 9-ΜΑΡ-2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 1241 (HONDA CRV)
Εργασία
(με φπα 24%)
Ανταλλακτικά
(με φπα 24%)
Λιπαντικά
(με φπα 24%)
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 1241 (HONDA CRV)
Όροι συμμετοχής
-

1.
2.
3.
4.
5.

Κατάθεση οικονομικών προσφορών: έως την Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 12:00 στο Τμήμα
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λήμνου (κεντρικό κτίριο, ισόγειο) επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 34, Μύρινα
Λήμνου.
Κάθε οικονομική προσφορά θα αφορά τιμή σε ευρώ για κάθε όχημα ξεχωριστά και θα αναλύεται
σε κόστος ανταλλακτικών, κόστος λιπαντικών και κόστος εργασιών (σύμφωνα με το υπόδειγμα)
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή οικονομικής προσφοράς ανά όχημα.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να συντηρήσει κάθε υπηρεσιακό όχημα, στο χώρο εργασίας του, μετά
από συνεννόηση με το Τμήμα Τεχνικών Έργων ΠΕ Λήμνου και χωρίς επιπλέον χρέωση.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις περιγραφόμενες εργασίες καθώς και τις
απαιτούμενες προμήθειες ανταλλακτικών – λιπαντικών σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του εντύπου
οικονομικής προσφοράς του κάθε υπηρεσιακού οχήματος και χωρίς επιπλέον χρέωση.
Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και αποστολής των υπό προμήθεια ανταλλακτικών
επιβαρύνουν τον προμηθευτή – ανάδοχο.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση των όρων συμμετοχής τους οποίους και αποδέχομαι
ανεπιφύλακτα.
Ημερομηνία, ……../......../ 2021
Ο Προσφέρων
(Υπογραφή και σφραγίδα επιχείρησης)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Οχήματος

ΚΗΙ 1286 (VW PASSAT)
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Αλλαγή λαδιών (10.000 χλμ ή ανά έτος)
Αλλαγή φίλτρου λαδιού
Αλλαγή φίλτρου αέρα
Συντήρηση Κλιματιστικού ( φίλτρο καμπίνας-φρέον – απολύμανση)
Αντικατάσταση τεσσάρων (4) ψαλιδιών εμπρός κάτω
Αντικατάσταση των πίσω δισκόπλακων - τακάκια
Γενικός έλεγχος
Ηλεκτρονικός Έλεγχος βλαβών

Ημερομηνία τελευταίου πλήρους service: 2-ΙΑΝ-2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ

1286 (VW PASSAT)

Εργασία
(με φπα 24%)
Ανταλλακτικά
(με φπα 24%)
Λιπαντικά
(με φπα 24%)
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 1286 (VW PASSAT)
Όροι συμμετοχής
-

1.
2.
3.
4.
5.

Κατάθεση οικονομικών προσφορών: έως την Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 12:00 στο Τμήμα
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λήμνου (κεντρικό κτίριο, ισόγειο) επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 34, Μύρινα
Λήμνου.
Κάθε οικονομική προσφορά θα αφορά τιμή σε ευρώ για κάθε όχημα ξεχωριστά και θα αναλύεται
σε κόστος ανταλλακτικών, κόστος λιπαντικών και κόστος εργασιών (σύμφωνα με το υπόδειγμα)
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή οικονομικής προσφοράς ανά όχημα.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να συντηρήσει κάθε υπηρεσιακό όχημα, στο χώρο εργασίας του, μετά
από συνεννόηση με το Τμήμα Τεχνικών Έργων ΠΕ Λήμνου και χωρίς επιπλέον χρέωση.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις περιγραφόμενες εργασίες καθώς και τις
απαιτούμενες προμήθειες ανταλλακτικών – λιπαντικών σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του εντύπου
οικονομικής προσφοράς του κάθε υπηρεσιακού οχήματος και χωρίς επιπλέον χρέωση.
Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και αποστολής των υπό προμήθεια ανταλλακτικών
επιβαρύνουν τον προμηθευτή – ανάδοχο.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση των όρων συμμετοχής τους οποίους και αποδέχομαι
ανεπιφύλακτα.
Ημερομηνία, ……../......../ 2021
Ο Προσφέρων
(Υπογραφή και σφραγίδα επιχείρησης)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Οχήματος

ΚΗΥ 4176 (DAIHATSU TERIOS)
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1. Αλλαγή λαδιών (10.000 χλμ ή ανά έτος)
2. Αλλαγή φίλτρου λαδιού
3. Αλλαγή φίλτρου αέρα
4. Αντικατάσταση των έμπροσθεν αμορτισέρ
5. Συντήρηση Κλιματιστικού ( φίλτρο καμπίνας-φρέον – απολύμανση)
6. Επιδιόρθωση κλείστρου πόρτας οδηγού
7. Αντικατάσταση λάστιχων πόρτας οδηγού και πόρτας συνοδηγού
8. Συγκόλληση εξάτμισης
9. Γενικός έλεγχος
10. Ηλεκτρονικός Έλεγχος βλαβών
Ημερομηνία τελευταίου πλήρους service: 2-ΙΑΝ-2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΥ

4176 (DAIHATSU TERIOS)

Εργασία
(με φπα 24%)
Ανταλλακτικά
(με φπα 24%)
Λιπαντικά
(με φπα 24%)
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΥ 4176 (DAIHATSU
TERIOS)
Όροι συμμετοχής
-

1.
2.
3.
4.
5.

Κατάθεση οικονομικών προσφορών: έως την Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 12:00 στο Τμήμα
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λήμνου (κεντρικό κτίριο, ισόγειο) επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 34, Μύρινα
Λήμνου.
Κάθε οικονομική προσφορά θα αφορά τιμή σε ευρώ για κάθε όχημα ξεχωριστά και θα αναλύεται
σε κόστος ανταλλακτικών, κόστος λιπαντικών και κόστος εργασιών (σύμφωνα με το υπόδειγμα)
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή οικονομικής προσφοράς ανά όχημα.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να συντηρήσει κάθε υπηρεσιακό όχημα, στο χώρο εργασίας του, μετά
από συνεννόηση με το Τμήμα Τεχνικών Έργων ΠΕ Λήμνου και χωρίς επιπλέον χρέωση.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις περιγραφόμενες εργασίες καθώς και τις
απαιτούμενες προμήθειες ανταλλακτικών – λιπαντικών σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του εντύπου
οικονομικής προσφοράς του κάθε υπηρεσιακού οχήματος και χωρίς επιπλέον χρέωση.
Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και αποστολής των υπό προμήθεια ανταλλακτικών
επιβαρύνουν τον προμηθευτή – ανάδοχο.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση των όρων συμμετοχής τους οποίους και αποδέχομαι
ανεπιφύλακτα.
Ημερομηνία, ……../......../ 2021
Ο Προσφέρων
(Υπογραφή και σφραγίδα επιχείρησης)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Οχήματος

ΚΗΥ 4177 (SUZUKI VITARA)
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1. Αλλαγή λαδιών (10.000 χλμ ή ανά έτος)
2. Αλλαγή φίλτρου λαδιού
3. Αλλαγή φίλτρου αέρα
4. Συντήρηση Κλιματιστικού ( φίλτρο καμπίνας-φρέον – απολύμανση)
5. Αντικατάσταση των έμπροσθεν ψαλιδιών
6. Αντικατάσταση μπρατσάκια μπροστά
7. Ευθυγράμμιση
8. Επιδιόρθωση παραθύρων (άνοιγμα/κλείσιμο)
9. Αντικατάσταση εσωτερικό χερούλι πόρτας οδηγού
10. Αντικατάσταση εσωτερικό χερούλι πόρτας πίσω δεξιά
11. Αντικατάσταση λάστιχου πόρτας πίσω δεξιά
12. Αντικατάσταση εξωτερικό χερούλι πίσω (5ης) πόρτας.
13. Επιδιόρθωση τζαμιού πόρτας πίσω δεξιά
14. Γενικός έλεγχος
15. Ηλεκτρονικός Έλεγχος βλαβών
Ημερομηνία τελευταίου πλήρους service: 2-ΙΑΝ-2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΥ

4177 (SUZUKI VITARA)

Εργασία
(με φπα 24%)
Ανταλλακτικά
(με φπα 24%)
Λιπαντικά
(με φπα 24%)
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΥ 4177 (SUZUKI
VITARA)
Όροι συμμετοχής
1.
2.
3.
4.
5.

Κατάθεση οικονομικών προσφορών: έως την Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 12:00 στο Τμήμα
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λήμνου (κεντρικό κτίριο, ισόγειο) επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 34, Μύρινα
Λήμνου.
Κάθε οικονομική προσφορά θα αφορά τιμή σε ευρώ για κάθε όχημα ξεχωριστά και θα αναλύεται
σε κόστος ανταλλακτικών, κόστος λιπαντικών και κόστος εργασιών (σύμφωνα με το υπόδειγμα)
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή οικονομικής προσφοράς ανά όχημα.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να συντηρήσει κάθε υπηρεσιακό όχημα, στο χώρο εργασίας του, μετά
από συνεννόηση με το Τμήμα Τεχνικών Έργων ΠΕ Λήμνου και χωρίς επιπλέον χρέωση.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις περιγραφόμενες εργασίες καθώς και τις
απαιτούμενες προμήθειες ανταλλακτικών – λιπαντικών σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του εντύπου
οικονομικής προσφοράς του κάθε υπηρεσιακού οχήματος και χωρίς επιπλέον χρέωση.
Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και αποστολής των υπό προμήθεια ανταλλακτικών
επιβαρύνουν τον προμηθευτή – ανάδοχο.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση των όρων συμμετοχής τους οποίους και αποδέχομαι
ανεπιφύλακτα.
Ημερομηνία, ……../......../ 2021
Ο Προσφέρων
(Υπογραφή και σφραγίδα επιχείρησης)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Οχήματος

ΚΗΙ 6755 (IVECO) ΦΟΡΤΗΓΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αλλαγή λαδιών (10.000 χλμ ή ανά έτος)
Αλλαγή φίλτρου λαδιού
Αλλαγή φίλτρου αέρα
Αλλαγή φίλτρου πετρελαίου
Έλεγχος τουρμπίνας
Συντήρηση Κλιματιστικού ( φίλτρο καμπίνας-φρέον – απολύμανση)
Αλλαγή βαλβολινών σε σασμάν
Αλλαγή βαλβολινών σε διαφορικό
Γενικός έλεγχος
10. Ηλεκτρονικός Έλεγχος βλαβών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ (ΦΟΡΤΗΓΟ) ΚΗΙ-6755

(IVECO)

Εργασία
(με φπα 24%)
Ανταλλακτικά
(με φπα 24%)
Λιπαντικά
(με φπα 24%)
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗI-6755 (IVECO)
Όροι συμμετοχής
-

1.
2.
3.
4.
5.

Κατάθεση οικονομικών προσφορών: έως την Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 12:00 στο Τμήμα
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λήμνου (κεντρικό κτίριο, ισόγειο) επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 34, Μύρινα
Λήμνου.
Κάθε οικονομική προσφορά θα αφορά τιμή σε ευρώ για κάθε όχημα ξεχωριστά και θα αναλύεται
σε κόστος ανταλλακτικών, κόστος λιπαντικών και κόστος εργασιών (σύμφωνα με το υπόδειγμα)
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή οικονομικής προσφοράς ανά όχημα.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να συντηρήσει κάθε υπηρεσιακό όχημα, στο χώρο εργασίας του, μετά
από συνεννόηση με το Τμήμα Τεχνικών Έργων ΠΕ Λήμνου και χωρίς επιπλέον χρέωση.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις περιγραφόμενες εργασίες καθώς και τις
απαιτούμενες προμήθειες ανταλλακτικών – λιπαντικών σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του εντύπου
οικονομικής προσφοράς του κάθε υπηρεσιακού οχήματος και χωρίς επιπλέον χρέωση.
Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και αποστολής των υπό προμήθεια ανταλλακτικών
επιβαρύνουν τον προμηθευτή – ανάδοχο.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση των όρων συμμετοχής τους οποίους και αποδέχομαι
ανεπιφύλακτα.
Ημερομηνία, ……../......../ 2021
Ο Προσφέρων
(Υπογραφή και σφραγίδα επιχείρησης)

