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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προµήθεια τεσσάρων (4) πτερωτών αντλιών για τα αντλιοστάσια Αποχέτευσης 
 

 

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να προχωρήσει στην προµήθεια 
τεσσάρων (4) πτερωτών αντλιών για τα αντλιοστάσια Αποχέτευσης 

 
 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά, µέχρι την Πέµπτη 18/9/2014 και 14.00 στη διεύθυνση:  
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη 

 
 

α/α Αντλιοστάσιο Τύπος αντλίας Τεµάχια 

1 ΑΑ13 – Σοφούλη ABS 2045.2/ME 220/4D 50Hz 2 

2 ΑΑ36 – Καλοχωρίου Λυµάτων  
FLYGT 70kw PUMP 3231/605 – SN 0261013 κ. 
φτερ 430 (355mm) MOTOR M35-29-4AA/08  

2 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

• Η παραπάνω προµήθεια αφορά σε καινούργιο εξοπλισµό και οι δαπάνες όλων των υλικών και 
εργασιών (π.χ. σφράγιση, αποστολή) έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση στα αντλιοστάσια, 
βαρύνουν τον προµηθευτή.  

• 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. 

            
                        ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                            

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόµενο 

 

          

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
                 &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972,968,928 
Fax   2310 283117 
E mail promithies@eyath.gr  



 

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

• 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 γίνει σε περίπου 60 ηµέρες από την έκδοσή αυτών και µετά την 
υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής. 

 
Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στη διεύθυνση www.eyath.gr  

 

 Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Βασίλη Παλλάδα, ή τον κ Κωνσταντίνο 
Αλβανό στα τηλ. 2310 966943/927 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 

 Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

 α/α 

 

 

 Χρύσα Τσελεγκαρίδου 


