
Α/Α
Κωδ.Αποθήκης

Υλικού
CPV Ποσότητα

Μονάδα

μέτρησης

1 21150084 31431000-6 10 ΤΕΜ

2 21150447 31431000-6 13 ΤΕΜ

3 21150084 31431000-6 3 ΤΕΜ

26

100,00 1.300,00 1.612,00 €

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ 12V

 Οι συσσωρευτές να μην απαιτούν καμία απολύτως συντήρηση, να είναι τύπου SMF (Sealed Maintenance Free) - Ερμητικά Κλειστές Μηδενικής Συντήρησης, 

ώστε μετά την εγκατάσταση, το μόνο που θα χρειάζεται είναι να επαναφορτίζονται, όποτε αυτό απαιτείται.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Η προσφορά πρέπει να πληρεί στο σύνολό τους τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές (όταν ζητούνται) και η συνολική δαπάνη της, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 

ΣΥΝΟΛΟ

Η προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος

Οι Ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά κατ' είδος για το σύνολο της εκάστοτε ποσότητας του είδους. Η Προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το προϋπολογιστικό κόστος.

Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: 24/11/2022

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αρ.πρόσκλησης: ΠΡ/69/2022

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ

ΦΑΞ. 2310-924067

Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα, μαζί με σχετική σύμβαση (εφόσον απαιτείται). 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ. Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΘΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ. 

Επιπρόσθετα, ο ενδιαφερόμενος οικ. φορέας μαζί με την οικονομική του προσφορά θα πρέπει να υποβάλλει σε μορφή PDF: (1) Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον ίδιο ή σε περίπτωση 

νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο) με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του νόμου 4412/2016 όπως ισχύει. (2) Φορολογική ενημερότητα. (3) Ασφαλιστική ενημερότητα.

Η προμήθεια αφορά τα ακόλουθα είδη : ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΓΙΑ Ι.Χ.  θα πρέπει να ισχύουν οι προδιαγραφές της ΕΕ και απαιτείται να φέρουν σε ευκρινές σημείο τους το σήμα CE.

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προϋπ. Αξία με 

ΦΠΑ

12V 95AH 850A 101,102,103

"ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΟΤΑΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ"

β) η διαδικασία απευθειας ανάθεσης διεξάγεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 118 και 328 του Ν. 

4412/2016.

12V 100AH - NIH6988, NZH4262, ΝΗΡ9114, 

ΝΗΕ7833, ΝΗΗ5205, ΝΗΟ1355, ΝΙΚ7033, 

ΝΖΥ9199, ΝΖΥ9150, ΝΗΕ6277

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ 12V

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/11/2022

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ 12V 74Ah

HELLI

ΚΛΑΡΚ, ΝΖΡ2348, ΝΗΟ5167, ΝΗΚ5160, 

ΝΗΕ7261, ΝΗΜ2345, ΝΖΗ2404, ΝΖΗ2403, 

ΝΗΕ7259, ΝΗΕ726, ΝΗΕ7262, ΝΗΕ7263

Αρ.αίτησης: ΑΣ2022/181

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απευθείας Ανάθεση

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ 

ΟΑΣΘ: 15/11/2022

Ο.Α.Σ.Θ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

558,00 €

3.782,00

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ Ι.Χ.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

α) Η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά με την κατάθεση κλειστού φακέλου στα κεντρικά γραφεία 

του Ο.Α.Σ.Θ. στη διεύθυνση, Αλ. Παπαναστασίου 90 Τ.Κ. 54644 Τμήμα Προμηθειών 5ος όροφος. Καθημερινά 

από 07.00 έως 15.00.

Προϋπ. τιμή μονάδος

1.300,00

Προϋπ. Αξία 

χωρίς ΦΠΑ

ΤΗΛ. 2310-981226

 Ο υποψήφιος προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των συσσωρευτών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 18 μηνών από την ημερομηνία παράδοσής τους,ώστε να μην υπάρχει πρόωρη 

καταστροφή της ενεργούς ύλης των πλακών,  επανειλημμένη αδικαιολόγητη πτώση τάσης, θραύση πόλων και διαρροή ηλεκτρολύτη από το δοχείο.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί μια από τις παραπάνω αναφερόμενες βλάβες ή και παρεμφερείς, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αντικατάσταση των προβληματικών συσσωρευτών με άλλους 

καινούργιους, χωρίς δαπάνη για τον Ο.Α.Σ.Θ. και το αργότερο εντός 15 εργασίμων ημερών από την έγγραφη ανακοίνωση του Ο.Α.Σ.Θ. προς τον προμηθευτή.

Η ημερομηνία κατασκευής των συσσωρευτών δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παράδοσής τους στον Ο.Α.Σ.Θ.. 

Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται ανάγλυφα στο εξωτερικό περίβλημα η ημερομηνία παράδοσης στον Ο.Α.Σ.Θ., από την οποία θα ισχύει η εγγύηση της μπαταρίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΕΩΣ 31.12.2022 - ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ, ΣΤΑ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.

1.612,00 €

3.050,00

130,00

150,00 450,00

ΑΔΑ: ΨΜΒ446ΜΨ84-8ΣΣ
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