
Θέμα:  Πρόσκληση  κατάθεσης  προσφοράς  για  την  συντήρηση  -  επισκευή  των  υπηρεσιακών 
μηχανημάτων έργου της ΠΕ Λήμνου

Η  Περιφέρεια  Βορείου  Αιγαίου  -Περιφερειακή  Ενότητα  Λήμνου  προτίθεται  να  προβεί  στη 
συντήρηση  –  επισκευή των  υπηρεσιακών μηχανημάτων  έργου  της  ΠΕ Λήμνου σύμφωνα με  τους  
επισυναπτόμενους πίνακες τεχνικών απαιτήσεων (ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΜΕ104034 & 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΜΕ 121590).

Παρακαλούνται  οι  ενδιαφερόμενες  επιχειρήσεις  να  υποβάλλουν  την  οικονομική  τους 
προσφορά  (κλειστός  φάκελος)  συμπληρώνοντας  το  Έντυπο  Οικονομικής  Προσφοράς  Μηχ.  Έργου, 
ξεχωριστά για κάθε όχημα με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά για τη συντήρηση – επισκευή 
των Μ.Ε. της ΠΕ Λήμνου»
- Κατάθεση οικονομικών προσφορών: έως την Παρασκευή 29/11/2019 και ώρα 13:00 μ.μ. στο 

Τμήμα Τεχνικών Έργων (κεντρικό κτίριο, ισόγειο) επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 34, Μύρινα 
Λήμνου.

- Κάθε οικονομική προσφορά θα αφορά τιμή σε ευρώ για κάθε μηχάνημα έργου 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 - επισκευάσει κάθε υπηρεσιακό μηχάνημα έργου, 

στο χώρο εργασίας του, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Τεχνικών Έργων ΠΕ Λήμνου και 
χωρίς επιπλέον χρέωση.

- Επίσης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δική του ευθύνη κι έξοδα την μετακίνηση του οχήματος 
από το χώρο στάθμευσής του (πάρκινγκ ΠΕ Λήμνου) στο χώρο εργασίας του αναδόχου και την 
επιστροφή του οχήματος στον αρχικό χώρο στάθμευσης.

- Τα  έξοδα  συσκευασίας,  μεταφοράς  και  αποστολής  των  υπό  προμήθεια  ανταλλακτικών 
επιβαρύνουν τον προμηθευτή – ανάδοχο.

- Προβλεπόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Συντήρησης  – Επισκευής Μηχανήματος  Έργου:  Τρεις   
(03) μήνες από την ημερομηνία προσέλευσης του μηχανήματος έργου στο χώρο εργασίας του 
αναδόχου.

- Ισχύς Οικονομικής Προσφοράς: Έξι (06) μήνες  

Επισυνάπτονται  προς συμπλήρωση τα έντυπα οικονομικής προσφοράς και φωτοαντίγραφα άδειας 
κυκλοφορίας Μ.Ε.

Εκ της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου

Μύρινα 21.11.2019

Προς: Ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΤΜΉΜΑ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ

Πληροφορίες: κ. Καραγιαννάκης Στ.
Ταχ.Δ/νση: Μύρινα Λήμνου
Ταχ.Κώδικας:81400
Τηλ.: 2254 3 51300



Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Μηχ. Έργου 

ΜΕ-104034 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ (NEW HOLLAND)

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ   – ΜΕ 104034  
Εργασίες

1. Γενικό service του κινητήρα.
1.1. Αλλαγή λαδιών του κινητήρα.
1.2.  Αλλαγή φίλτρων λαδιού.
1.3.  Αλλαγή φίλτρου πετρελαίου.
1.4.  Αλλαγή φίλτρου νεροπαγίδας.
1.5.  Αλλαγή φίλτρου αέρος.
1.6.  Αλλαγή ιμάντων κινητήρα.
1.7.  Αλλαγή αντιψυκτικού του συστήματος ψύξης.

2. Αλλαγή  των  υδραυλικών  υγρών  σε  όλα  τα  υδραυλικά  συστήματα  του  οχήματος  
(διαφορικό σύστημα, μειωτήρες τροχών, κιβώτιο ταχυτήτων). 

3. Επισκευή  του  συνολικού  συστήματος  υδραυλικής  πίεσης  
(υδραυλικές μπουκάλες, στεγανά, βάκτρα, σωληνώσεων υψηλής πίεσης, ηλεκτροβαλβίδες).

4. Αλλαγή ελαστικών. 
5. Αλλαγή συσσωρευτών.
6. Καθολικός ηλεκτρολογικός έλεγχος.
7. Αλλαγή φρένων οπίσθιων τροχών.
8. Επισκευή εμπρόσθιου και οπίσθιου διαφορικού.
9. Αλλαγή κλειδαριάς στο καπό του κινητήρα.
10. Επισκευή και διαμόρφωση εσωτερικού καμπίνας.
11. Απομάκρυνση σαθρών τμημάτων και παλαιάς χρώσης με μέθοδο αμμοβολής.
12. Καθολική χρώση οχήματος.
13. Έλεγχος ορθής λειτουργίας του οχήματος και των συστημάτων του.
14. Δοκιμαστική λειτουργία του οχήματος επί έργου.

Ανταλλακτικά
1. Φίλτρα αέρος ...................................................................................τμχ 3
2. Φίλτρα λαδιού κινητήρα .................................................................τμχ 1 
3. Φίλτρα πετρελαίου ..........................................................................τμχ 1
4. Φίλτρο νεροπαγίδας .......................................................................τμχ 1
5. Ιμάντες κινητήρα ..............................................................................τμχ 1
6. Προθέρμανση ..................................................................................τμχ 1
7. Στεγανά (μπουκάλες του υδραυλικού συστήματος) ..................τμχ 16 σετ
8. Σωλήνες υδραυλικού υγρού υψηλής πίεσης
9. Βάκτρα (μπουκάλες του υδραυλικού συστήματος)....................τμχ 3 
10. Ελαστικά τροχών .............................................................................τμχ 4
11. Συσσωρευτές ...................................................................................τμχ 1
12. Φανοί και λαμπτήρες οχήματος
13. Χρώμα βαφής και συναφή υλικά
14. Φρένα ................................................................................................τμχ 2 σετ
15. Τσιμούχες διαφορικού .....................................................................τμχ 1
16. Τσιμούχες τροχών (εμπρόσθιου & οπίσθιου διαφορικού).........τμχ 8
17. Τάπα πετρελαίου ρεζερβουάρ .......................................................τμχ 1
18. Κλειδαριά καπό κινητήρα ...............................................................τμχ 1
19. Φίλτρο υδραυλικού .........................................................................τμχ 2
20. Φίλτρα καμπίνας .............................................................................τμχ 2
21. Χειρολαβές παραθύρων ................................................................τμχ 2
22. Αντιολισθητικό αυτοκόλλητο .........................................................μέτρα 2
23. Υαλοκαθαριστήρες .........................................................................τμχ 2 

Λιπαντικά
Λιπαντικά (κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων, μειωτήρα τροχών, διαφορικού συστήματος, υδραυλικού 
συστήματος)



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕ-104034 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ (NEW HOLLAND)
Εργασία

(με φπα 24%)

Ανταλλακτικά
(με φπα 24%)

Λιπαντικά
(με φπα 24%)

ΣΥΝΟΛΟ

Όροι συμμετοχής

- Κατάθεση οικονομικών προσφορών: έως την Παρασκευή 29/11/2019 και ώρα 13:00 μ.μ. στο 
Τμήμα Τεχνικών Έργων (κεντρικό κτίριο, ισόγειο) επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 34, Μύρινα 
Λήμνου.

- Κάθε οικονομική προσφορά θα αφορά τιμή σε ευρώ για κάθε μηχάνημα έργου 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 - επισκευάσει κάθε υπηρεσιακό μηχάνημα έργου, 

στο χώρο εργασίας του, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Τεχνικών Έργων ΠΕ Λήμνου και 
χωρίς επιπλέον χρέωση.

- Επίσης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δική του ευθύνη κι έξοδα την μετακίνηση του οχήματος 
από το χώρο στάθμευσής του (πάρκινγκ ΠΕ Λήμνου) στο χώρο εργασίας του αναδόχου και την 
επιστροφή του οχήματος στον αρχικό χώρο στάθμευσης.

- Τα  έξοδα  συσκευασίας,  μεταφοράς  και  αποστολής  των  υπό  προμήθεια  ανταλλακτικών 
επιβαρύνουν τον προμηθευτή – ανάδοχο.

- Προβλεπόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Συντήρησης  – Επισκευής Μηχανήματος  Έργου:  Τρεις   
(03) μήνες από την ημερομηνία προσέλευσης του μηχανήματος έργου στο χώρο εργασίας του 
αναδόχου.

- Ισχύς Οικονομικής Προσφοράς: Έξι (06) μήνες  

Δηλώνω  υπεύθυνα  ότι  έλαβα  γνώση  των  όρων  συμμετοχής  τους  οποίους  και  αποδέχομαι 
ανεπιφύλακτα.

Ημερομηνία, ……../......../ 2019

Ο Προσφέρων
 (Υπογραφή και σφραγίδα επιχείρησης) 





Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Μηχ. Έργου 

ΜΕ-121590 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ (SHM4N)

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ   – ΜΕ 1  21590  
Εργασίες

1. Γενικό service του κινητήρα.
1.1. Αλλαγή λαδιών του κινητήρα.
1.2. Αλλαγή φίλτρων λαδιού.
1.3. Αλλαγή φίλτρου πετρελαίου.
1.4. Αλλαγή φίλτρου νεροπαγίδας.
1.5. Αλλαγή φίλτρου αέρος.
1.6. Αλλαγή ιμάντων κινητήρα.
1.7. Αλλαγή φτερωτής βεντιλατέρ του συστήματος ψύξης.
1.8. Αλλαγή των σωληνώσεων του συστήματος ψύξης κινητήρα.
1.9. Αλλαγή τάπας ψυγείου.
1.10. Αλλαγή αντιψυκτικού του συστήματος ψύξης.

2. Αλλαγή  των  υδραυλικών  υγρών  σε  όλα  τα  υδραυλικά  συστήματα  του  οχήματος  (διαφορικό 
σύστημα, μειωτήρες τροχών, κιβώτιο ταχυτήτων). 

3. Επισκευή του συνολικού συστήματος υδραυλικής πίεσης (υδραυλικές μπουκάλες, στεγανά, βάκτρα, 
σωληνώσεων υψηλής πίεσης ).

4. Αλλαγή ελαστικών. 
5. Αλλαγή συσσωρευτών.
6. Καθολικός ηλεκτρολογικός έλεγχος 
7. Αλλαγή καθίσματος χειριστή.
8. Επισκευή και διαμόρφωση εσωτερικού καμπίνας.
9. Aπομάκρυνση σαθρών τμημάτων και παλαιάς χρώσης με μέθοδο αμμοβολής.
10. Καθολική χρώση οχήματος.
11. Έλεγχος ορθής λειτουργίας του οχήματος και των συστημάτων του.
12. Δοκιμαστική λειτουργία του οχήματος επί έργου.  

Ανταλλακτικά
1.  Φίλτρα αέρος ..............................................................................τμχ 2
2. Φίλτρα λαδιού κινητήρα .............................................................τμχ 2 
3. Φίλτρα πετρελαίου .......................................................................τμχ 2
4. Φίλτρο νεροπαγίδας ...................................................................τμχ 1
5. Ιμάντες κινητήρα ..........................................................................τμχ 2
6. Φτερωτή βεντιλατέρ .....................................................................τμχ 1 
7. Σωλήνες συστήματος ψύξης κινητήρα......................................τμχ 2
8. Τάπα ψυγείου ...............................................................................τμχ 1
9. φίλτρα αέρος καμπίνας...............................................................τμχ 2 
10. Βάκτρα (μπουκάλες του υδραυλικού συστήματος ) ..............τμχ 9 
11. Στεγανά (μπουκάλες του υδραυλικού συστήματος) ..............τμχ 13 σετ
12. Ελαστικά τροχών .........................................................................τμχ 6 
13. Συσσωρευτές ...............................................................................τμχ 2 
14. Κάθισμα χειριστή .........................................................................τμχ 1 
15. Φανοί και λαμπτήρες οχήματος 
16. Χρώμα βαφής και συναφή υλικά
17. Φίλτρο υδραυλικού .....................................................................τμχ 2
18. Αντιολισθητικό αυτοκόλλητο......................................................μέτρα 5 
19. υαλοκαθαριστήρες .....................................................................τμχ 2 
20. Σωλήνες υδραυλικού υγρού υψηλής πίεσης. 

Λιπαντικά
Λιπαντικά (κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων, μειωτήρα τροχών, διαφορικού συστήματος, υδραυλικού 
συστήματος)



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕ-121590 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ (SHM4N)
Εργασία

(με φπα 24%)

Ανταλλακτικά
(με φπα 24%)

Λιπαντικά
(με φπα 24%)

ΣΥΝΟΛΟ

Όροι συμμετοχής

- Κατάθεση οικονομικών προσφορών: έως την Παρασκευή 29/11/2019 και ώρα 13:00 μ.μ. στο 
Τμήμα Τεχνικών Έργων (κεντρικό κτίριο, ισόγειο) επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 34, Μύρινα 
Λήμνου.

- Κάθε οικονομική προσφορά θα αφορά τιμή σε ευρώ για κάθε μηχάνημα έργου 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 - επισκευάσει κάθε υπηρεσιακό μηχάνημα έργου, 

στο χώρο εργασίας του, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Τεχνικών Έργων ΠΕ Λήμνου και 
χωρίς επιπλέον χρέωση.

- Επίσης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δική του ευθύνη κι έξοδα την μετακίνηση του οχήματος 
από το χώρο στάθμευσής του (πάρκινγκ ΠΕ Λήμνου) στο χώρο εργασίας του αναδόχου και την 
επιστροφή του οχήματος στον αρχικό χώρο στάθμευσης.

- Τα  έξοδα  συσκευασίας,  μεταφοράς  και  αποστολής  των  υπό  προμήθεια  ανταλλακτικών 
επιβαρύνουν τον προμηθευτή – ανάδοχο.

- Προβλεπόμενος Χρόνος Ολοκλήρωσης Συντήρησης  – Επισκευής Μηχανήματος  Έργου:  Τρεις   
(03) μήνες από την ημερομηνία προσέλευσης του μηχανήματος έργου στο χώρο εργασίας του 
αναδόχου.

- Ισχύς Οικονομικής Προσφοράς: Έξι (06) μήνες  

Δηλώνω  υπεύθυνα  ότι  έλαβα  γνώση  των  όρων  συμμετοχής  τους  οποίους  και  αποδέχομαι 
ανεπιφύλακτα.

Ημερομηνία, ……../......../ 2019

Ο Προσφέρων
 (Υπογραφή και σφραγίδα επιχείρησης) 




