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              ΠΡΟΣ   
 

 
 

                Κάθε  ενδιαφερόµενο 

  

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατασκευή νέας καλωδίωσης 
επικοινωνιών στο χώρο των Σφαγείων»  
       
 
     Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., προκειµένου να προβεί στην αντικατάσταση της καλωδίωσης στο χώρο 
των εγκαταστάσεών της περιοχής Σφαγείων όπως και στην µεταφορά του υπάρχοντος 
τηλεφωνικού κέντρου σε άλλο χώρο εντός των Σφαγείων, 
 

                                                  προσκαλεί 
 
κάθε ενδιαφερόµενο, να καταθέσει σφραγισµένη προσφορά, στην  ∆ιεύθυνση:  
    Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.    
    ∆/νση  Οικονοµικού 
    Τµήµα  Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
    Τσιµισκή  98,  8ος όροφος,  Τ.Κ.  546 22   Θες/νίκη, 
 έως  την Τρίτη 22 Ιανουαρίου  2013  και ώρα 14.00 
 
     Οι εργασίες και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την όδευση των γραµµών εντός του χώρου 
των Σφαγείων (εκσκαφές – σωληνώσεις – φρεάτια), θα υλοποιηθούν από τον ανάδοχο. Επίσης 
από τον ανάδοχο θα υλοποιηθεί ο τερµατισµός, ο έλεγχος και η πιστοποίηση της καλωδίωσης. 
     Απαιτείται επί ποινή αποκλεισµού η  επίσκεψη στο χώρο για µελέτη του έργου. 
 
Αναλυτικά τα υλικά που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του έργου είναι τα εξής: 
α/α Απαιτούµενα υλικά Ποσότητα 
1. Φρεάτιο µε µεταλλικό καπάκι   40Χ40Χ50 7  τεµ. 
2. Πλαστικός σωλήνας HTP 10 atm    Φ50 450 µέτρα 
3. Μεταλλικός  σωλήνας  1,5"  ιντσών 20 µέτρα 
4. Καλώδιο  UTP  cat 5 25" ζευγών εξωτερικού  χώρου 700 µέτρα 
5. Κατανεµητής εισαγωγής OTE  100 ζευγών 1  τεµ. 
6. Κεντρικός κατανεµητής κτιρίων 60Χ60 (διακλάδωσης)  400 ζευγών 1  τεµ. 
7. Κατανεµητής  50 ζευγών 1  τεµ. 
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ΛΟΙΠΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Ο ανάδοχος θα παραδώσει σχέδια από τις οδεύσεις, τις καλωδιώσεις και τους 
κατανεµητές. 

2. Ο ανάδοχος θα παραδώσει έγγραφα της πιστοποίησης των καλωδιώσεων. 
3. Ο χρόνος υλοποίησης  της παρεχόµενης υπηρεσίας – εξοπλισµού θα είναι ένας (1) µήνας 

από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
 
 
     Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση  
θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιµή της προσφοράς. 
     Ο µειοδότης θα αναδειχθεί για το σύνολο της προµήθειας. ∆εν επιτρέπεται  κατάτµηση 
αυτής. 
     Η κατακύρωση θα γίνει στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη προσφερόµενη συνολική τιµή, 
από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές.  
     Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης 
που θα συναφθεί, σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. 
     Η εξόφληση του σχετικού τιµολογίου θα γίνει σε περίπου 60 ηµέρες από την έκδοσή του. 

 

   Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Γκιώνη Βασιλική   τηλ. 
2310- 546359,   κιν. 6944961863. 

 
 
                                                                              Η  Προϊσταµένη του Τµήµατος  
                                                                             Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
 
 
                                                                                    Ελένη  Παχατουρίδου 


