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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆ΕΥΑΚ) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320  
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: info@deyak.gr  Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

                     Αρ.πρ:163 

Κιλκίς, Τετάρτη  28-1-2015  

  

 

 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ABS ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΟ 

MERCEDES 

Τίτλος: Προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος ABS σε φορτηγό µάρκας MERCEDES 

Σας ανακοινώνουµε ότι  η ∆ΕΥΑ Κιλκίς   θα διενεργήσει µε απευθείας ανάθεση την προµήθεια και τοποθέτηση 
συστήµατος φρένων ABS σε φορτηγό Mercedes , τύπος 1320, µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΙΕ 1926. 

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν προσφορές εντός επτά ηµερολογιακών ηµερών από την 
ανάρτηση της παρούσας δηλαδή έως την   Παρασκευή  6-2- 2015  και ώρα 12:00 

Η επιλογή του προµηθευτή θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη συνολική προσφορά.  

Η αποστολή των προσφορών µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους: 

• Κατάθεση σφραγισµένης  οικονοµικής προσφοράς  στα γραφεία της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, 1ο ΧΛΜ Κιλκίς – 
Ξηρόβρυσης ( Ο φάκελος προσφοράς θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο) 

Η κατάθεση  του φακέλου προσφοράς  µπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω εταιρείας ταχυµεταφορών 
(courier). Το άνοιγµα των φακέλων οικονοµικών προσφορών θα γίνει την ίδια ηµέρα (6-2-2015)  και ώρα 12:15. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να παρευρίσκονται στο άνοιγµα των φακέλων οικονοµικών προσφορών. 

Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς θα αναγράφει τον τίτλο : «Οικονοµική προσφορά για προµήθεια και τοποθέτηση 
συστήµατος ABS σε φορτηγό µάρκας MERCEDES» θα είναι σφραγισµένος και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του 
προσφέροντος. 

Εάν η ποιότητα  των εξαρτηµάτων  δεν είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της εκδήλωσης ενδιαφέροντος   ή 
εµφανίζει ελαττώµατα ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προβεί στη αντικατάσταση τους , χωρίς καµία επιπλέον 
επιβάρυνση της ∆.Ε.Υ.Α.Κιλκίς. 
 

Για να είναι ευκολότερος ο έλεγχος και η σύγκριση των προσφορών θα πρέπει  να χρησιµοποιηθεί το έντυπο 
της ∆ΕΥΑΚ µε τίτλο έντυπο οικονοµικής προσφοράς. 
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Ενδεικτικός προϋπολογισµός  

Α/Α Είδος υλικού Τεχνική 
Περιγραφή 

Ποσότητα Ενδεικτική 
τιµή µονάδος 

Σύνολο 

1 Προµήθεια συστήµατος ABS 
αποτελούµενο από τον εγκέφαλο, 
αισθητήρες, βαλβίδες, καλώδια κλπ. 

Α1 1 950,00 950,00 

2 Γρανάζια ABS  (80 ∆οντιών) Α1 4 50,00 200,00 

3 Βάση βαλβίδας ABS Α1 4 20,00 80,00 

4 Βάση αισθητήρα ABS Α1 2 50,00 100,00 

5 Εργασία τοποθέτησης συστήµατος 
ABS  µαζί µε την βεβαίωση 
µηχανολόγου και τυχόν αναλώσιµα 
(σωλήνες, ρακόρ κλπ) 

Α1 1 450,00 450,00 

    
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

1780,00 

    
ΦΠΑ 23% 

409,40 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

2189,40 
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Έντυπο οικονοµικής   προσφοράς 

Α/Α Είδος υλικού Ποσότητα Ενδεικτική 
τιµή µονάδος 

Σύνολο 

1 Προµήθεια συστήµατος ABS 
αποτελούµενο από τον εγκέφαλο, 
αισθητήρες, βαλβίδες, καλώδια κλπ. 

1   

2 Γρανάζια ABS  (80 ∆οντιών) 4   

3 Βάση βαλβίδας ABS 4   

4 Βάση αισθητήρα ABS 2   

5 Εργασία τοποθέτησης συστήµατος 
ABS µαζί µε την βεβαίωση 
µηχανολόγου και τα απαιτούµενα 
αναλώσιµα (σωλήνες, ρακόρ κλπ) 

1   

   
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

 

   
ΦΠΑ 23% 

 

   
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

 

O Προσφέρων  

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 

 

 

ΑΔΑ: 6ΔΠ8ΟΛΚ8-ΡΕΟ



4/4 

 

 

Τεχνικές περιγραφές προµήθειας και τοποθέτησης συστήµατος ABS σε φορτηγό µάρκας 
MERCEDES 

 

Τεχνική περιγραφή Α1 

Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ABS σε φορτηγό μάρκας Mercedes, τύπος 1320, μικτού βάρους 13000 Kg. 

Το σύστημα θα είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης και θα αποτελείται από τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο, τους αισθητήρες 

μαζί με τις βάσεις, τα γρανάζια, τις βαλβίδες μαζί με τις βάσεις, τις απαιτούμενες καλωδιώσεις, τα απαιτούμενα 

σωληνάκια, τα ρακόρ και γενικά τα αναλώσιμα και υλικά  που τυχόν να απαιτηθούν. Στην τιμή περιλαμβάνεται 

προμήθεια και εγκατάσταση , την βεβαίωση του επιθεωρητή μηχανολόγου και την βεβαίωση καλής εκτέλεσης του 

συνεργείου τοποθέτησης. 

Επίσης το συνεργείο τοποθέτησης θα μας παραδώσει εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος διάρκειας 

τουλάχιστον 12 μηνών με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.  

Τρόπος πληρωμής : Μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και την κατάθεση των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών, πληρωμή σε δύο μήνες μέσω τραπέζης. 

 

Με εκτίµηση 

 

Ηλίας Αβραµίδης  
Γενικός ∆ιευθυντής της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

Χηµικός Μηχανικός 
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