AVINOIL M.A.E.
Ηρώδη Αττικού 12Α
Μαρούσι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Κύριοι,
Η AVINOIL M.A.E. προκειμένου να προβεί στην ανάθεση του έργου:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 180kW και 360kW ΟΙ
ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΟΥΝ ΣΕ ΙΔΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ (ΣΕΑ) ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ AVIN»,
προκηρύσσει δημοπρασία με κλειστές προσφορές.
Οι ταχυφορτιστές θα τοποθετηθούν για την κάλυψη των απαιτήσεων της
ηλεκτροκίνησης στα πρατήρια καυσίμων και ενέργειας της εταιρείας AVINOIL MAE.
Οι ταχυφορτιστές που πρόκειται να εγκατασταθούν εντός των Σ.Ε.Α.
(ΙΔΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΜΕΝΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AVINOIL MΑΕ) είναι
συνολικά δώδεκα (12) .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Εφόσον θέλετε να λάβετε μέρος υποβάλλοντας προσφορά στην παρούσα
δημοπρασία, παρακαλώ να απευθυνθείτε εγγράφως μεσώ email, υπ’ όψη κου.
Μίαρη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση miari.al@avinoil.gr, να υποβάλλετε δύο αρχεία
χωρίς Password α) Μotor Oil vendor Risk Assessment και β) Evaluation of data
privacy and compliance.
Μετά την επισκόπηση και έγκριση των αρχείων, θα σας σταλούν ηλεκτρονικά οι
οδηγίες πρόσβασης στον ιστότοπο όπου έχουν αναρτηθεί τα τεύχη προκήρυξης της
δημοπρασίας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1) Ο ανάδοχος του έργου θα υποβάλλει εγγυητική επιστολή Τραπέζης για την καλή
εκτέλεση του έργου ύψους 10% του κατ’ αποκοπή τιμήματος της προσφοράς του για
κάθε έργο. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του
έργου . Η οριστική παραλαβή θα γίνει σε 12 μήνες από την προσωρινή παραλαβή.
2) Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου είναι ως εξής:
Εντός 10 ημερών από την ανάθεση θα πρέπει να παραδοθούν:
• 6 φορτιστές των 180KW και
• 2 φορτιστές των 360KW
Εντός 60 ημερών από την ανάθεση θα πρέπει να παραδοθούν επιπλέον:
• 4 φορτιστές των 360KW
Παρακαλώ λάβετε υπ’ όψη ότι υπάρχουν ποινικές ρήτρες για κάθε ημέρα
καθυστέρησης όπως περιγράφεται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων.

3) Ο ανάδοχος εργολάβος του έργου θα πρέπει να καταθέσει αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.
4) Θα πρέπει να δοθεί το κατ’ αποκοπή τίμημα και επιπλέον οι τιμές κατά άρθρο
όπως περιγράφονται (ισχύει για όλους τους υποψήφιους που θα λάβουν μέρος στην
δημοπρασία). Παρακαλώ ενημερωθείτε ότι η αξιολόγηση γίνεται κατά άρθρο.
Οι προσφορές που θα ληφθούν χωρίς να πληρούν τον όρο θα κριθούν άκυρες.
5) Η εταιρεία AVIN διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει όλο το έργο, σε έναν ή σε
περισσότερους υποψηφίους, αναλόγως των τιμών που θα προσφερθούν και του
χρόνου παράδοσης ο οποίος είναι κεφαλαιώδους σημασίας.
6) Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα να δώσουν επιπρόσθετη έκπτωση στην
περίπτωση που τους ανατεθεί όλο το έργο.
7) Η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται σε 90 ημέρες από την έκδοση τους τα οποία
θα εκδοθούν αμέσως μετά τις παραλαβές του έργου από την επιτροπή της εταιρείας
AVIN MAΕ.
8) Όλοι οι υποψήφιοι που έχουν πρόθεση να υποβάλλουν προσφορά θα πρέπει να
υποβάλλουν εκ των προτέρων τα δύο αρχεία που έχουν επισυναφτεί ώστε να
αξιολογηθούν από την εταιρεία AVIN MAΕ και κατόπιν θα μπορέσουν να
παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
•
Η Τεχνική προσφορά θα αποσταλεί εγγράφως σε ένα πρωτότυπο
υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο και 2 hard copies όπως επίσης και
ηλεκτρονικά σε usb stick στα κεντρικά γραφεία της AVIN MAE, στο Μαρούσι Ηρώδου
Αττικού 12α, υπόψη κου ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΓΙΩΡΓΟΥ και με την ακόλουθη ένδειξη:
«ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΕΣ»
Nα παραδοθεί μόνο στον παραλήπτη
•
Ένα αντίγραφο θα αποσταλεί ηλεκτρονικά υπ όψη κου Μίαρη στην
ηλεκτρονική διεύθυνση miari.al@avinoil.gr
Με τίτλο στο email: ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Α.- ‘Όλη η οικονομική προσφορά δηλ. αναλυτική κατά άρθρο και κατ’ αποκοπή, να
σταλεί ηλεκτρονικά υπ όψη κου Μίαρη σε excel password protected file,
(miari.al@avinoil.gr). ΘA ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟ ΙΔΙΟ PASSWORD ΓΙΑ ΟΛΗ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΝΑ PASSWORD ΑΠΟ ΚΑΘΕ
ΥΠΟΨΗΦΙΟ.
B.- Το password θα σταλεί ηλεκτρονικά ΜΟΝΟ στην κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
EMAIL karag.fo@avinoil.gr
C.- Επίσης και στα δύο email θα βάλετε τίτλο : ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΩΝ (superchargers), ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
Οι ηλεκτρονικές προσφορές θα πρέπει να σταλούν ταυτόχρονα με το password σε
δέκα ημέρες, από την γνωστοποίηση των οδηγιών πρόσβασης στο ηλεκτρονικό
αρχείο. Στα email που θα αποστείλετε, δεν θα βάλετε καμία κοινοποίηση.
Για οποιαδήποτε πληροφορία τεχνικής φύσεως ή και γενικότερα, παρακαλώ να
επικοινωνήσετε με τον. κ. Λαζαρίδη Γ. ή τον κ. Κουτσουδάκη Ο. , στα τηλέφωνα
210/8093515 και 210/8093524. Παρακαλώ όπως η ζήτηση οποιασδήποτε
πληροφορίας να αποσταλθεί και στο email miari.al@avinoil.gr.
Όλες οι ερωτήσεις και απαντήσεις θα σταλούν σε όλους τους υποψηφίους.

