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Θέμα: Προμήθεια αναλυτή καυσαερίων για τους λέβητες βιοαερίου στην ΕΕΛΘ

  

  

  Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ενός (1) αναλυτή καυσαερίων 

για τους καυστήρες βιοαερίου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

Θεσσαλονίκης Σίνδου 

Προσκαλεί 

 

   Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014, και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση: 

ΕΥΑΘ ΑΕ Τμήμα Προμηθειών (8
ος

 όροφος) 

Τσιμισκή 98, 54622 Θεσσαλονίκη 

Fax: 2310 283117 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακλουθούν 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Α. Καύσιμο: Βιοαέριο 

 

Β. Απαιτούμενες τιμές που θα λαμβάνονται από το όργανο: 

• Θερμοκρασία καυσαερίων (° C) 

• Συγκέντρωση Μονοξειδίου του άνθρακα (ppm CO)  

• Συγκέντρωση Οξειδίων του αζώτου (ppm NOx) 

• Συγκέντρωση Μονοξειδίου του αζώτου (ppm NO) 

• Συγκέντρωση Διοξειδίου του άνθρακα (% CO2) 

• Συγκέντρωση Οξυγόνου (%Ο2) 

• Λάμδα καύσης (λ) 

• Απόδοση καύσης (%) 

• Σημείο δρόσου των καυσαερίων (° C) 

 

Γ. Απαραίτητα στοιχεία του οργάνου: 

• Κυψέλη Ο2 

• Κυψέλη CO (αντιστάθμισης H2 από 0 έως 8000ppm) 

• Κυψέλη NOx 



• Ακροφύσιο λήψης δείγματος καυσαερίου μήκους τουλάχιστον 300mm για 

θερμοκρασία μέχρι 500 ° C 

• Πρωτόκολλο βαθμονόμησης του οργάνου. 

• Εξαγωγή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή μέσω σύνδεσης σε Η/Υ με USB 

• Επαναφορτιζόμενη μπαταρία και φορτιστής 

 

 
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.  

• 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 περίπου 45 ημέρες από την έκδοσή αυτών 

και μετά την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Θ. Οικονόμου 

στο τηλέφωνο: 2310 586057. 

 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ. 

 
  

 

Η προϊσταμένη του Τμήματος 

Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

α/α 

 

Τσελεγκαρίδου Χρύσα 

 
 
 

  

 
 
 


