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Θέµα : προσφορά προµήθειας και συντήρηση αντλιοστασίων Α, Β.
Αντλιοστάσιο Α.
1) Συντήρηση αντλίας τύπου SKM 125/6 και την αλλαγή ρουλεµάν του ηλεκτροκινητήρα 220 HP/ 1450 στρ.
Εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν για την συντήρηση της αντλίας και του ηλεκτροκινητήρα:
• Αλλαγή ρουλεµάν αναρρόφησης – κατάθλιψης (2 τεµ.)
• Αλλαγή γραφητούχας σαλαµάστρας και στα δύο έδρανα.
• Αλλαγή εξωτερικών αποστατών AISI 420.
• Αλλαγή δύο λάστιχα άξονα.
• Αλλαγή 4 όριγκ.
• Αλλαγή ασφαλειών άξονα.
• Αλλαγή γρασαδόρων.
• Αλλαγή µπουζονιών.
• Αλλαγή βιδών στα έδρανα.
• Καθαρισµός αντλίας – βάψιµο.
• Αλλαγή ρουλεµάν ηλεκτροκινητήρα.
• Έλεγχος τυλιγµάτων.
Τιµή µονάδος ανταλλακτικών συν εργασία: ΕΥΡΩ 5600 + ΦΠΑ 23%
Σε περίπτωση που προχωρήσουµε στο λύσιµο όλης της αντλίας το κοστολόγιο διαφοροποιειται και λόγω της παλαιότητας της αντλίας
ενδέχεται να δηµιουργηθούν ζηµιές κατά την αποσυναρµολόγηση.
Χρόνος παραδόσεως: µε προκαθορισµένο ραντεβού περίπου 5 µε 6 ηµέρες
Τόπος παραλαβής και παραδόσεως: στο εργοστάσιο µε δικό µας µέσο (γερανό).
Τρόπος πληρωµής: µετρητά κατά την παράδοση.
Ισχύς προσφοράς: 30 ηµέρες.

Αντλιοστάσιο Β.
Κατόπιν επικοινωνίας µας, σας προσφέρουµε τα κάτωθι:
1) Αντλία καινούργια, τύπου SKM 125/5 οριζόντια µε άξονα ανοξείδωτο AISI 420.
2) Αντικατάσταση δύο ρουλεµάν ηλεκτροκινητήρος 220 ΗΡ/ 1450 στρ.
3) Αποξήλωση και τοποθέτηση της νέας αντλίας.
4) Ευθυγράµµιση των ανωτέρω και καθαρισµός των εδράνων στήριξης.
5) Αντικατάσταση των κόµπλερ Νο8 βαρέως τύπου.
Τιµή των ανωτέρω: ΕΥΡΩ €11600 + Φ.Π.Α. 23%
Χρόνος παραδόσεως: µε προκαθορισµένο ραντεβού περίπου 3 µε 4 εβδοµάδες.
Τόπος παραλαβής και παραδόσεως: στο εργοστάσιο µε δικό µας µέσο (γερανό).
Τρόπος πληρωµής: 50% µε την παραγγελία σε µετρητά το δε υπόλοιπο 50% µία εβδοµάδα πριν την παράδοση και το 23% ΦΠΑ µε
την παράδοση. Ισχύς προσφοράς: 30 ηµέρες
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Συντήρηση συστήµατος 20KV/400V.
Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι παρακάτω :
Έλεγχος και καθαρισµός των πινάκων υψηλής τάσεως 20KV και 400V.
Έλεγχος και καθαρισµός του Μετασχηµατιστή ισχύος 20KV/400V,
Έλεγχος της ποιότητας του ελαίου µονώσεως του µετασχηµατιστή και αφυδάτωση ώστε να αυξηθεί η µόνωση των τυλιγµάτων.
Έλεγχος και δοκιµές όλων των οργάνων και κυκλωµάτων προστασίας του συστήµατος,
Για να είναι σε ετοιµότητα και να λειτουργήσουν σε περίπτωση ανάγκης.
Τιµή των ανωτέρω: ΕΥΡΩ €3000 + Φ.Π.Α. 23%
Σας γνωρίζουµε ότι εάν έλεγχος του χηµικού ελέγχους αποδείξει την ακαταλληλότητα του υπάρχοντος λαδιού τότε θα χιασθεί
Να αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου . το κόστος που θα προκύψει για την αντικατάσταση είναι της τάξεως των 4000Ευρ.

` Τρόπος πληρωµής: µετρητά κατά την παράδοση.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΑΡΟΖΗΣ
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