Αγαπητοί συνεργάτες καλημέρα σας,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, η εταιρεία AVIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE, προκηρύσσει
διαγωνισμό για :
“ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΗΣ >150kW ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΕ 6 ΙΔΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AVIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE– ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ 30 ΗΜΕΡΕΣ“
Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στα κεντρικά πρατήρια της AVIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE κατά
μήκος του εθνικού οδικού δικτύου.
Eφ όσον θέλετε να λάβετε μέρος υποβάλλοντας προσφορά στην παρούσα δημοπρασία,
παρακαλώ να απευθυνθείτε εγγράφως μεσώ email, υπ’ όψη μου και μέχρι 2 ημέρες το
αργότερο, από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας δημοπρασίας, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση miari.al@avinoil.gr, ώστε να μεριμνήσω να σας σταλούν ηλεκτρονικά οι οδηγίες
πρόσβασης στον ιστότοτοπο, όπου έχουν αναρτηθεί τα τεύχη προκήρυξης της δημοπρασίας.
Προηγούμενα ωστόσο θα πρέπει να συμπληρωθούν και να μου αποσταλθούν δύο αρχεία,
αφ’ ενός το Μotor Oil vendor Risk Assessment και αφ’ ετέρου το Evaluation of data privacy
and compliance, τα οποία θα σας αποσταλθούν, με την γνωστοποίηση ενδιαφέροντος σας.
1) Ο ανάδοχος του έργου θα υποβάλλει εγγυητική επιστολή Τραπέζης για την καλή εκτέλεση
του έργου ύψους 5% του κατ’ αποκοπή τιμήματος της προσφοράς του για κάθε έργο.Η
εγγυητική θα επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου . Η οριστική παραλαβή θα
γίνει σε 12 μήνες από την προσωρινή παραλαβή.
2) Ο ανάδοχος αμέσως από την υπογραφή της συμβάσεως και εντός 5 ημερών θα πρέπει να
εγκατασταθεί στον χώρο του έργου
3) Ο χρόνος αποπεράτωσης είναι :
Για την κατασκευή όλου του έργου 30 ημερολογιακές ημέρες και υπάρχουν ποινικές ρήτρες
για κάθε ημέρα καθυστέρησης όπως περιγράφεται στην γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
4) Ο ανάδοχος εργολάβος του έργου, θα πρέπει να καταθέσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα
ολοκλήρωσης του έργου και να λάβει υπόψιν ότι, θα πρέπει να προχωρήσει στην
εγκατάσταση δύο (2), συσκευών φόρτισης εντός Νοεμβρίου (καταληκτική ημερομηνία και
λήψη φωτογραφίας έως 30/11/2022).
5) Θα πρέπει να δοθεί το κατ αποκοπή τίμημα και επιπλέον οι τιμές κατά άρθρο όπως
περιγράφονται (ισχύει για όλους τους υποψήφιους εργολάβους 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.
6) Η εταιρεία AVIN διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει το έργο σε έναν υποψήφιο ή σε
περισσότερους του ενός υποψηφίων αναλόγως του κόστους και του χρόνου υλοποίησης του
έργου.
7) Οι υποψήφιοι θα τους πρέπει να καταθέσουν στην οικονομική προσφορά το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
8) Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά και
ποσοστό έκπτωσης αναλόγως τω πρατηρίων που θα τους ανατεθούν.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Α.- ‘Όλη η οικονομική προσφορά δηλ. αναλυτική κατά άρθρο και κατ’ αποκοπή, να σταλεί
ηλεκτρονικά υπ όψη μου (προς κ. Α. ΜΙΑΡΗ) σε excel password protected file,
(miari.al@avinoil.gr), εντός 8 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης. ΘA

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΙΔΙΟ PASSWORD ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σας. .ΕΠΟΜΕΝΩΣ
ΑΝΑΜΕΝΩ ΕΝΑ PASSWORD ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ.
Β.- Στο ίδιο email χωρίς Password θα υποβάλλετε και τα δύο αρχεία α) Μotor Oil vendor Risk
Assessment και β) Evaluation of data privacy and compliance
C.- Το password θα σταλεί ηλεκτρονικά ΜΟΝΟ στην κα Φωτεινή ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ, email.:
D.- Επίσης και στα δύο email θα βάλετε τίτλο: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
TAXYΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΤΙΣΤΩΝ. Οι ηλεκτρονικές προσφορές θα πρέπει να σταλούν
ταυτόχρονα με το email με το password στις 8/11/2022. Στα email που θα αποστείλετε δεν
θα βάλετε καμία κοινοποίηση.
Για οποιαδήποτε πληροφορία τεχνικής φύσεως ή πρόσβασης στον ιστότοτοπο, παρακαλώ να
επικοινωνήσετε με τον κ. Γεώργιο ΛΑΖΑΡΙΔΗ
Ευχαριστώ

