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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Λάρισα 04/08/2021

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ
Τµήµα Επιµέλειας Επισκευών και Ανταλλακτικών
ο

Ταχ. ∆ιεύθυνση: 9 χιλ. Ε.Ο. Λάρισας – Θες/νίκης ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου
Ταχ. Κώδικας: 411 10
Πληροφορίες: Λούτσης Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2410 575691
E-Mail: promam@larissa.gov.gr

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

1. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για επισκευή υδραυλικής τηλεσκοπικής
µπουκάλας υπερκατασκευής σε εξωτερικό εξειδικευµένο συνεργείο του
οχήµατος ΚΗΗ 7060»
Αρ.
κυκλοφορίας

Κατασκευαστής

Τύπος

ΚΗΗ 7060

2101 DAF.

163 FA
65240N

Έτος
κατασκευής

Αρ. πλαισίου

Τύπος
κινητήρα

Αρ. κινητήρα

1997

XLRAE65NCOE455832

0

NS177MG21431

Παρατηρήσεις : Για διευκρινήσεις το όχηµα βρίσκεται στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου Λαρισαίων.
Είµαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία η διευκρίνιση
Χρόνος παράδοσης προσφορών: τρεις ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν το αµαξοστάσιο και σε συνεννόηση µε την υπηρεσία να
εξετάσουν το όχηµα και την υπερκατασκευή και να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για και για τις ανάγκες της
υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους
βασιζόµενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγµατοποιήσουν στο αµαξοστάσιο.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών τους µηχανισµούς που
αυτές φέρουν και στα προβλήµατα που αυτές παρουσιάζουν
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2. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση
προσφορών για
υπερκατασκευής σε εξωτερικό εξειδικευµένο
ΚΗΗ 1421»
Αρ.
κυκλοφορίας

Κατασκευαστής

Τύπος

ΚΗΗ 1421

DAF.

FA
65240N

επισκευή
µαχαιριού
συνεργείο του οχήµατος

Έτος
κατασκευής

Αρ. πλαισίου

Τύπος
κινητήρα

1997

XLRAE65NCOE455930

0

Αρ.
κινητήρα
NS 177
MG
21436

Παρατηρήσεις : Για διευκρινήσεις το όχηµα βρίσκεται στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου
Λαρισαίων. Είµαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία η
διευκρίνιση
Χρόνος παράδοσης προσφορών: τρεις ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν το αµαξοστάσιο και σε συνεννόηση µε την υπηρεσία να
εξετάσουν το όχηµα και την υπερκατασκευή και να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για και για τις ανάγκες
της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των
προσφορών τους βασιζόµενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα
πραγµατοποιήσουν στο αµαξοστάσιο.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών τους µηχανισµούς που
αυτές φέρουν και στα προβλήµατα που αυτές παρουσιάζουν

3. ΘΕΜΑ: «Κατάθεση προσφορών για µια αντλία άνω συµπλέκτη και ένα
κυλινδρακί κάτω συµπλέκτη του οχήµατος ΚΗΟ 9468»
Αρ.
κυκλοφορίας

Κατασκευαστής

Τύπος

Έτος
κατασκευής

ΚΗΟ 9468

MERCEDES

1419S

1977

Αρ. πλαισίου
383055-14286658

Τύπος
κινητήρα
0

Αρ. κινητήρα
40107 01
4869

Χρόνος πληρωµής 90 ηµέρες από την έκδοση του τιµολογίου
Χρόνος κατάθεσης προσφορών «ΕΩΣ 10:00 π.µ. 05/08/2021
Οι τιµές θα πρέπει να αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως.

Επίσης, οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση υπάρξει πρέπει να δηλωθεί.
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