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     Θεσσαλονίκη   26/02/2013  

     Αρ. πρωτ.  3291 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 

για  την  προµήθεια µίας αντλίας συλλογής αφρών – λιπών, της εταιρίας Flygt,  στην Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης 

 

 

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προµήθεια µίας αντλίας συλλογής αφρών – λιπών, της εταιρίας Flygt, στο 

φρεάτιο λιπών περιοχής πρωτοβάθµιων καθιζήσεων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων 

Θεσσαλονίκης 

 
Προσκαλεί 

 
Κάθε ενδιαφερόµενη εταιρία να καταθέσει φάκελο µε σφραγισµένη προσφορά, µέχρι την Τετάρτη 

06/03/2013  και 14.30 στη διεύθυνση:  
Τµήµα Προµηθειών, -.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 
Η εταιρία στην οποία θα ανατεθεί η προµήθεια, θα πρέπει καταθέσει προσφορά που θα είναι σύµφωνη µε 
τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 
 

Α/Α  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Αντλία αφρών – λιπών   
Εταιρίας Flygt 

Μοντέλο:CP 3127-181MT-434 
 

 
 

1                    ΕΕΛΘ Σίνδος 

 

Αντλία συλλογής 

αφρών – λιπών στο 

φρεάτιο αφρών 

περιοχής 

πρωτοβάθµιων 

καθιζήσεων 

 

            
                                ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                            

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
                 &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόµενο 

Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972,968,928 
Fax   2310 283117 

 

          

E mail promithies@eyath.gr   
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Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ:  Flygt  

ΤΥΠΟΣ :                       CP 3127-181MT-434 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Θέση Τοποθέτησης Φρεάτιο συλλογής αφρών – λιπών ∆.Π.Κ C 

Χρήση  Συλλογή αφρών  -λιπών 

Αντλούµενο Μέσο Αφροί  & λίπη 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ  

Τύπος αντλίας Υποβρύχια 

Παροχή Q = 90m 3 /hr 

Μανοµετρικό Η = 5,6m 

Ισχύς 4,7 Kw 

Στροφές 1.445 rpm 

Τάση /Συχνότητα 400V/50Hz 

∆ιάµετρος κατάθλιψης DN 150 

Αριθµός Οµοίων 1 

 

B. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Η ενδιαφερόµενη εταιρεία µε την προσφορά της θα πρέπει να προσκοµίσει τα παρακάτω: 

1. Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ο κατασκευαστής (εταιρεία, χώρα, εργοστάσιο ατασκευής). 

2. Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται η εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή, η διάρκειά της και τι 

καλύπτει. (όροι εγγύησης) 

3.Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ότι οι αντλίες καλύπτονται µε ανταλλακτικά σε βάθος 10ετίας 

4. Ο κατασκευαστής θα φέρει πιστοποίηση εφαρµογής προτύπων ποιότητας (ISO 9001, TUV κ.λ.π) 

Με την παράδοση της αντλίας στην ΕΕΛΘ θα προσκοµιστεί το Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Συντήρησης, 

Τεχνικά Φυλλάδια (σχέδια, διαστάσεις, prospectus, καµπύλη αντλίας, λίστα ανταλλακτικών κ.λ.π) και πλήρη 

Τεχνική Περιγραφή.  

Εναλλακτικά µπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά κατόπιν συνεννόησης µε την Επιτροπή Παραλαβής.  

Ο χρόνος παράδοσης θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά.  

Τόπος παράδοσης ο Βιολογικός Σταθµός Σίνδου - Θεσσαλονίκης 

Οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών (π.χ. σφράγιση, αποστολή) έως την ασφαλή, τυπική, 
τελική παράδοση στην ΕΕΛΘ θα βαρύνουν τον προµηθευτή.  
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Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προµηθευτής µε τη 
χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, εφόσον καλύπτει τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. 

Η πληρωµή θα γίνει σε διάστηµα 60 το πολύ, ηµερών από την έκδοση των νοµίµων παραστατικών και µετά 
την παραλαβή της αντλίας από τους αρµοδίους υπαλλήλους. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον κ Γ. Κορτέση, ή στην κα Ε. Καράγια  στα τηλ. 2310 
789897/586057. 

 

 
 

 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος  

 Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών  

   

   

 Ελένη Παχατουρίδου  

 


