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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

 
                                  Θεσσαλονίκη  11/4/2017 

                                  Αρ. Πρωτ.:  10443 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Χ. Τσελεγκαρίδου 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   2310 966928 

Fax: 2310 283117 

 

 

  

  

                                  

                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
   Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  προκειμένου να προβεί στην «Προμήθεια χαλύβδινων ωτίδων λαιμού» 

σύμφωνα με τον πίνακα και τους όρους που ακολουθούν,  

 

προσκαλεί 

κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει  προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται 

το αντικείμενο του διαγωνισμού, στην  Διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τμήμα  Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών,  Τσιμισκή  98,  8
ος

 όροφος,  Τ.Κ.  546 22   

Θεσσαλονίκη,     

 έως  την  Παρασκευή  5 Μαΐου 2017, ώρα 14:30.   

  

 

                                                      

α/α Είδος Τεμάχια 

1 Ωτίδα λαιμού (τρελή φλάντζα) χαλύβδινη PN16  για λαιμό HDPE  Φ63 50 

2 Ωτίδα λαιμού (τρελή φλάντζα) χαλύβδινη PN16 για λαιμό HDPE  Φ75 30  

3 Ωτίδα λαιμού (τρελή φλάντζα)  χαλύβδινη  PN16  για λαιμό HDPE  Φ90 50 

4 Ωτίδα λαιμού (τρελή φλάντζα)  χαλύβδινη  PN16  για λαιμό HDPE  Φ110 50 

5 Ωτίδα λαιμού (τρελή φλάντζα)  χαλύβδινη   PN16  για λαιμό HDPE  Φ140 20 

6 Ωτίδα λαιμού (τρελή φλάντζα)  χαλύβδινη  PN16  για λαιμό HDPE  Φ160 30 

7 Ωτίδα λαιμού (τρελή φλάντζα)  χαλύβδινη  PN16  για λαιμό HDPE  Φ180 20 

8 Ωτίδα λαιμού (τρελή φλάντζα)  χαλύβδινη   PN16  για λαιμό HDPE  Φ200 30 

9 Ωτίδα λαιμού (τρελή φλάντζα)  χαλύβδινη   PN16  για λαιμό HDPE  Φ225 20 

10 Ωτίδα λαιμού (τρελή φλάντζα)  χαλύβδινη  PN16  για λαιμό HDPE  Φ250 30 

11 Ωτίδα λαιμού (τρελή φλάντζα)  χαλύβδινη  PN16  για λαιμό HDPE  Φ280 10 

12 Ωτίδα λαιμού (τρελή φλάντζα)  χαλύβδινη  PN16  για λαιμό HDPE  Φ315 30 

13 Ωτίδα λαιμού (τρελή φλάντζα)  χαλύβδινη  PN16  για λαιμό HDPE  Φ355 20  

       

Προϋπολογισμού   7.700,00 € πλέον ΦΠΑ                                            
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Α. Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Οι εν λόγω φλάντζες θα είναι χαλύβδινες (τουλάχιστον St 37-2), ονομαστικής πίεσης PN16 και 

κατασκευασμένες (διαστάσεις κλπ.) κατά ΕΝ 1092-1 ή DN2501 

Β. Απαιτήσεις 

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού: 

α. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2008 του εργοστασίου 

κατασκευής των συγκεκριμένων προϊόντων. 

β. Τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) όπου θα αναφέρονται απαραιτήτως οι πλήρεις τεχνικές 

προδιαγραφές –διαστάσεις 

γ. Υπεύθυνη δήλωση (του προμηθευτή) για την συμμόρφωση του κατασκευαστή των εν λόγω 

φλαντζών με τα προαναφερόμενα πρότυπα κατασκευής τους 

 

                                         ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού: 

 Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται  η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό 

μητρώο σχετικό με την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του 

φυσικού αντικειμένου της παρούσας, που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά  την ημερομηνία  

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Φορολογική ενημερότητα 

 Ασφαλιστική ενημερότητα 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η ανάθεση, θα κληθεί να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 

των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.  

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προμηθευτής 

με τη χαμηλότερη συνολική προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν 

κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους συνημμένους ειδικούς και γενικούς όρους.  

Η προσφερόμενη τιμή των υλικών θα δοθεί  ανά μονάδα και συνολικά. 

Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση  θεωρείται 

ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. 

Οι προσφορές θα ισχύουν για  90  ημέρες. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει στις αποθήκες της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. στο Καλοχώρι, εντός 20 ημερών 

από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, και θα εκφορτωθούν στον ειδικό χώρο που θα υποδειχθεί 

από τον αποθηκάριο, με μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή. 

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα 

Προμηθειών Δ.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή 

παραλαβής. 

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στους ειδικούς όρους, μπορείτε να απευθυνθείτε στον 

κ. Λάζαρο Καμπουρίδη στο τηλέφωνο: 2310 966695. 

 

                                                                                       Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

  Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

                                 

               

                                                                                               Ελένη  Παχατουρίδου 
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