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- ΟΜΑΔΑ Δ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΜΑΔΑΣ

Για την συντήρηση διαφόρων μηχανημάτων απαιτείται η προμήθεια ανταλλακτικών τα οποία θα είναι γνήσια των
κατασκευαστικών οίκων των μηχανημάτων. Απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια κατά την προσφορά είναι :
Α) Σχεδιοκατάλογος του εξοπλισμού στα Ελληνικά ή Αγγλικά με αναφορά στον κωδικό του κάθε εξαρτήματος
που περιλαμβάνεται στον κίτ επισκευής.
Β) Αναλυτικό εγχειρίδιο συντήρησης στα Ελληνικά ή Αγγλικά.
Τα ανταλλακτικά προς προμήθεια είναι τα εξής :

Ομάδα 4 : Περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά για τα είδη (4), (5), (6)
4) Για το είδος 4:ΑΝΤΛΙΕΣ NETZSCH ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
- Εταιρία:ΝΕΤZSCH
- Τύπος :NM045BY01L06B
- Σειριακος Αριθμός : 472857
Για την συντήρηση της απαιτείται ρότορας και στάτορας.
5) Για το είδος 5: ΑΝΤΛΙΕΣ NETZSCH ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
- Εταιρία:ΝΕΤZSCH
- Τύπος NM063BY01L06B
- Σειριακός Αριθμός : 472856
Για την συντήρηση της απαιτείται κίτ επισκευής
6) Για το είδος 6: ΑΝΤΛΙΕΣ NETZSCH ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
- Εταιρία:ΝΕΤZSCH
- Τύπος NM076BY01L06B
- Σειριακός Αριθμός : 473027
Για την συντήρηση της απαιτείται κίτ επισκευής
Τα παραπάνω προς προμήθεια υλικά ομαδοποιούνται ως εξής:
Τα είδη της κάθε ομάδας αναλύονται στον Προϋπολογισμό της προμήθειας και πιο αναλυτικά:
Η Ομάδα Δ’ περιλαμβάνει ανταλλακτικά του προυπολογισμού με αύξοντα αριθμό από το 9 έως και το 28 συνολικής
αξίας 8.744,60€, πλέον του Φ.Π.Α.,
Ο Διαγωνιζόμενος δύναται συμμετέχει στο σύνολο των ειδών της Δ ΟΜΑΔΑΣ.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής
που θα δοθεί στο σύνολο των ειδών της Δ Ομάδας του Προϋπολογισμού, που δύναται να συμμετέχει ο οικονομικός

φορέας, για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον η προσφερόμενη προμήθεια πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές
που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των τευχών δημοπράτησης και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.
προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των τευχών δημοπράτησης και τους όρους του παρόντος
διαγωνισμού.
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