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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την Προμήθεια Ειδικών Αερίων για Ατομική Απορρόφηση 
 
  
      Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  προκειμένου να εξασφαλίσει την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του 
οργάνου ατομικής απορρόφησης (PinAAcle900 της Perkin Elmer) για τον προσδιορισμό των 
μετάλλων, ενδιαφέρεται για την προμήθεια των αερίων ασετυλίνη (C2H2) και αργό (Ar), που 
χρησιμοποιούνται στο όργανο. Η απαίτηση σε  ασετυλίνη (C2H2) εκτιμάται στις 6 φιάλες ετησίως 
και σε αργό (Ar)  στις 3 φιάλες ετησίως.  

          Λόγω της σταθερής κατανάλωσης, καθώς και της ανάγκης για διαρκή παροχή αερίων, η Ε.Υ.Α.Θ.  
προτίθεται να προβεί σε σύμβαση με προμηθευτή σε τακτική βάση για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 
3 ετών. 
     Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να καταθέσετε προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα 
αναγράφεται το αντικείμενο του διαγωνισμού, μέχρι την Μ. Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 στην 
διεύθυνση:  
ΕΥΑΘ ΑΕ 
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών   
8ος όροφος Τσιμισκή 98, 
Τ.Κ.  54622 Θεσ/νίκη    
σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν. 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΙΩΝ 

 
 
1. Ασετυλίνη (C2H2) 
α) Καθαρότητα τουλάχιστον 99,6 % 
β) Τουλάχιστον 8 Kgr 

ανά φιάλη. 
2. Αργό (Ar)  
α) Καθαρότητα τουλάχιστον 99,996 %  
β) Όγκος αερίου τουλάχιστον 10,7 m3 

ανά φιάλη 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 
1. Η προσφορά αφορά την πλήρωση φιάλης 50l ιδιοκτησίας Ε.Υ.Α.Θ. και θα γίνει σε €/Kgr  

για 
συνολική ποσότητα 18 φιαλών Ασετυλίνης και σε €/m3 

για συνολική ποσότητα 9 φιαλών 
αργού, με εκτιμώμενη χρονική διάρκεια 3 ετών και σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των 
παραπάνω ποσοτήτων να παρατείνεται με το ίδιο τίμημα. 

2. Κατά την τμηματική παράδοση των φιαλών, αυτές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
ανάλυσης, το οποίο θα πιστοποιεί ότι το περιεχόμενο αέριο είναι ίσης ή καλύτερης ποιότητας 
από τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά. Διαφορετικά τα αέρια δε θα γίνονται αποδεκτά. 

3. Εάν δεν εξαντληθούν οι αναφερόμενες ποσότητες, να υπάρξει πρόβλεψη χρονικής παράτασης 
της σύμβασης μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων με την ίδια τιμή. 

4. Να γίνει προσκόμιση του Δελτίου Ασφαλείας για το κάθε προϊόν στην αρχή της σύμβασης.  
5. Η τμηματική παράδοση θα γίνεται στην Τσιμισκή 98, στον 9ο όροφο εντός τριών  (3) ημερών 

από την παραγγελία.   
6. Τα έξοδα μεταφοράς να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. 
7. Ο προμηθευτής να είναι υπεύθυνος για την ασφαλή μεταφορά και παράδοση των φιαλών.  
8. Οι φιάλες των 50 Lt που θα παραδίδονται στην Ε.Υ.Α.Θ., θα έχουν σε εμφανή σημείο την 

ημερομηνία επόμενης υδραυλικής τους δοκιμής, η οποία θα είναι το νωρίτερο ένα εξάμηνο μετά 
την ημερομηνία παράδοσης του αερίου στην Ε.Υ.Α.Θ. 

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 

• Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο 
προμηθευτής με τη συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι 
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αερίων.  

• Η προσφερόμενη τιμή 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  60  ημέρες. 

• Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτού από το Τμήμα 
Προμηθειών Δ.Υ. & Αποθηκών και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου από την επιτροπή 
παραλαβής. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Παντελίδου Χρύσα στο τηλέφωνο: 

2310 966966. 
 

   Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
  Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

                            
                    
                                                                                              Ελένη  Παχατουρίδου 
 

             

      


