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ΠΡΟΣ 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

      

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την προμήθεια πτερωτών αντλιών για τα αντλιοστάσια αποχέτευσης 

 

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

πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια πτερωτών αντλιών για τα αντλιοστάσια αποχέτευσης, συνολικού 

προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 

 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Δευτέρα 29/5/2017 και ώρα 

14.00 στη διεύθυνση: 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 

Α/Α Αντλιοστάσιο Τύπος αντλίας Ζητούμενες πτερωτές Τεμ. 

1 ΑΑ12-Ανάληψη 
ABS 3002.360- ME 900/4-53, 

90kW/ 50Hz 
Πτερωτή  3 

2 ΑΑ41-ΤΕΙ 
SONDEX S-WP4-150-4 Channel I 

(37KW) 
 Μονοκάναλη πτερωτή 1 

3 
ΑΑ6-ΘΕΑΤΡΟΥ 
(ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ) 

Δράκος - Πολέμης 

SPV-DC/250-500 

Πτερωτή με διάμετρο  
D455 

2 

4 ΑΑ13-Σοφούλη ABS 2045.2/ME 220/4D 50Hz Πτερωτή No2 1 

5 ΑΑ14- ΧΑΜΟΔΡΑΚΑ 
PX PUMPS   

   PX4-250-4 / 67KW 
Πτερωτή 1 

6 ΑΑ8-Β2 FLYGT CT3152.181 MT (431) 
Πτερωτή ή + δαχτυλίδι 

σαλίγκαρου 
1+ 2 

 

         
                          ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν: 

 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. 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης και ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 

α) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής εκκαθάρισης, ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή, ή από το δικαστήριο, ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού  

συμβιβασμού, ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση. 

β) Δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των περιπτώσεων α 

έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.4412/2016. 

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα επιλεγεί ο/οι προμηθευτής (ές) με τη 

χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση 

τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές.  

Η προμήθεια μπορεί να κατανεμηθεί σε περισσότερους από έναν αναδόχους, υποχρεωτικά όμως για όλη την 

ποσότητα κάθε είδους. 

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 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 οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Βασίλη Παλλάδα, στο τηλ. 2310 966927.  

 

 

 

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

 
 

Ελένη Παχατουρίδου 
 


