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                           ΠΡΟΣ  
  

               Κάθε ενδιαφερόμενο 
            

  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την παροχή υπηρεσιών αναλύσεων ινών αμιάντου σε δείγματα νερού δικτύου 
ύδρευσης 

(CPV: 71620000-0) 
 

Η  Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει την 
παροχή υπηρεσιών αναλύσεων ινών αμιάντου σε δείγματα πόσιμου νερού του δικτύου 
ύδρευσης της πόλης,  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν: 
 

Προσκαλεί 
 
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Δευτέρα 26 
Ιουνίου 2017 και ώρα 14:30 στην διεύθυνση:  
ΕΥΑΘ ΑΕ 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών   

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος 

Τ.Κ.  54622, Θεσ/νίκη    

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
Κατά την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται σε υπεύθυνη δήλωση ρητά τα 
εξής: 
 

1. Ότι αφορά αναλύσεις για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης ινών αμιάντου σε δείγματα 
νερού με αναγνωρισμένες μεθόδους της Αμερικανικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (US 
EPA). 

2. Την ακριβή μέθοδο μικροσκοπίας κατά US EPA που χρησιμοποιείται. 
3. Το όριο ανίχνευσης της μεθόδου. 
4. Τον απαιτούμενο όγκο δείγματος και το υλικό κατασκευής της φιάλης που θα περιέχει το 

δείγμα. 
5. Αν η συγκεκριμένη δοκιμή είναι διαπιστευμένη κατά ISO 17025. 
6. Ότι στα αποτελέσματα θα υπάρχει διαχωρισμός τουλάχιστον ολικών ινών αμιάντου και 

ινών >10μm. 



7. Ο χρόνος ολοκλήρωσης και αποστολής των αποτελεσμάτων από την στιγμή παραλαβής 
των δειγμάτων. 

8. Θα υπάρξει σύμβαση ενός (1) έτους και τα δείγματα για ένα (1) ημερολογιακό έτος θα είναι 
σαράντα (40) χωρισμένα σε τέσσερις (4) εκστρατείες δειγματοληψίας των δέκα (10) 
δειγμάτων, αναλογικά διευθετημένες εντός του έτους, δηλαδή περίπου ανά τρίμηνο. 

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 
 

• Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο 
προμηθευτής με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, εφόσον οι προσφορές έχουν κριθεί ως 
αποδεκτές.  

• Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση  
θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. 

• Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά από εργαστήρια εκτός Θεσσαλονίκης και υπάρξει 
ανάγκη για αποστολή δειγμάτων, παρακαλούμε να αναφέρετε ξεχωριστά το κόστος 
μεταφοράς των δειγμάτων. 

• 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. 

• Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Κ. Ζαμπέτογλου στο τηλέφωνο: 
2310 966891.  
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και 
στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ. 
 
 

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

                            
                    
                                                                                           Ελένη  Παχατουρίδου   
       


