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     Αρ. πρωτ.   15133 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προµήθεια άµµου και ανθρακίτη στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού 

Θεσσαλονίκης 

  

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προµήθεια 220 τόνων (150m3) χαλαζιακής άµµου και 15 τόνων (10m3) 
ανθρακίτη, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης, ενδεικτικού προϋπολογισµού τριάντα 
πέντε χιλιάδων (35.000,00€) ευρώ, πλέον ΦΠΑ 
 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενη εταιρία να καταθέσει προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Τετάρτη 
25/6/2014 και ώρα 14.30, στη διεύθυνση:  
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη 
 

Η εταιρία στην οποία θα ανατεθεί η προµήθεια, θα πρέπει καταθέσει προσφορά που θα είναι σύµφωνη µε 
τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ, ορυκτή, η οποία δεν θα προέρχεται από σπάσιµο και θα είναι απόλυτα σύµφωνη µε 
τις εξής προδιαγραφές βάση προτύπου ΕΝ 12904 για επεξεργασία νερού: 
 
Ονοµαστική κοκκοµετρία (mm):               0,6-1,25 
Συντελεστής οµοιοµορφίας:    1,43 
Ενεργός διάµετρος d10 (mm):    0,64 

Περιεκτικότητα σε SiO2 (%):    ≥ 84 

Περιεκτικότητα σε σκόνη (%):               ≤ 0,2 
Περιεκτικότητα σε οργανικά (%):               0,64 
Ειδικό βάρος (kg/l):     2,6 
Σκληρότητα (Mohs):     5,5 

Απώλεια βάρους σε HCl 20% επί 24h(%):  ≤ 2, 0 
 
ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ  
Συντελεστής οµοιοµορφίας:    1,5-1,6 
Ενεργός διάµετρος d10 (mm):    1,00-1,1 

           
                            ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
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                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόµενο 

 

          



Β. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Ο έλεγχος ποιότητας θα γίνει ως ακολούθως: 
 
Α) Ανά 50m3 θα γίνεται δειγµατοληψία και στη συνέχεια κοκκοµετρική ανάλυση για την πιστοποίηση της 

ικανοποίησης των κριτηρίων αποδοχής που αφορούν την κοκκοµετρία. 
Β) Ανά 50m3 θα γίνεται δειγµατοληψία και στη συνέχεια χηµική ανάλυση για την πιστοποίηση της χηµικής 

σύστασης της άµµου. 
Οι δειγµατοληψίες θα γίνονται παρουσία εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του αγοραστή και οι αναλύσεις 

θα γίνονται σε εργαστήριο έγκρισης του αγοραστή µε επιβάρυνση του προµηθευτή. 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

Μετά τον ολοκληρωµένο, ως άνω, έλεγχο ποιότητας της άµµου, θα γίνει η ποιοτική παραλαβή της και µετά 
από αυτήν η σχετική πληρωµή. 

 
Η εν λόγω άµµος θα είναι οπωσδήποτε πλυµένη (καθαρή) και κοσκινισµένη και θα παραδοθεί σε big bags 

του ενός (1)tn, επί τόπου στην ΕΕΝΘ (όπισθεν ΣΙ∆ΕΝΟΡ, Ιωνία Θεσσαλονίκης). Θα περιλαµβάνεται η 
µεταφορά και οποιοδήποτε κόστος αποσυσκευασίας και παράδοσης στην ΕΕΝΘ.  

 
Η παράδοση θα γίνει άπαξ και µε αυτήν θα υποβληθούν οπωσδήποτε ζυγολόγια και τεχνικά φυλλάδια του 

προσφερόµενου υλικού.  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

• Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προµηθευτής µε τη 
χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση 
τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές. 

• 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 60 ηµέρες. 

• Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνεται σε περίπου 60 ηµέρες από την έκδοσή αυτών και µετά την 
υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής. 

• Η προµήθεια µπορεί να  κατανεµηθεί σε περισσότερους από έναν µειοδότες, υποχρεωτικά όµως για όλη 
την ποσότητα κάθε κατηγορίας. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στην κα Γεωργία Σερετούδη στα τηλ. 2310 966884 / 
2310 722308. 

 

 
 

 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 

Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

 

 

Ελένη Παχατουρίδου 

 
  
  
  
  

 


