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Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

Θέμα: Προμήθεια και εγκατάσταση μιας νέας ανυψωτικής διάταξης 

 

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση μιας νέας 

ανυψωτικής διάταξης (ράμπας), η οποία θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από τις 

δύο υφιστάμενες για τις ανάγκες του συνεργείου οχημάτων, σύμφωνα με τις τεχνικές 

απαιτήσεις που ακολουθούν 

 

Προσκαλεί 

 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι 

την Τρίτη 09 Φεβρουαρίου 2016, και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση: 

ΕΥΑΘ ΑΕ Τμήμα Προμηθειών (8
ος

 όροφος) 

Τσιμισκή 98, 54622 Θεσσαλονίκη 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Προδιαγραφές: 

 

• Δικόλωνο συμμετρικό ηλεκτρομηχανικό ανυψωτικό μηχάνημα.  

• Ανύψωση μέσω δύο κολονών (two post lift), χωρίς πάτωμα. 

• Ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 4,2 τόνων (4200 kg).   

• Με τέσσερις ισομήκης βραχίονες κατάλληλου μήκους για την ανύψωση 

ελαφρών φορτηγών μακριού μεταξονίου (long wheel base vans). 

• Τριφασικό. 

• Με δυο (2) ανεξάρτητα μοτέρ. 

• Εγγύηση καλής λειτουργιάς, τουλάχιστον 2 ετών. 

 

Δικαιολογητικά: 

 
� Τεχνικά φυλλάδια του μηχανήματος που να αποδεικνύουν ευκρινώς τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά. 

� Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή του ανυψωτικού. 

 

 



Υποχρεώσεις προμηθευτή: 

 

• Η εργασία εγκατάστασης του νέου μηχανήματος.  

• Η απεγκατάσταση του ήδη υπάρχοντος ανυψωτικού από συνεργείο του 

προμηθευτή. 

• Η σύνδεση, έλεγχο και θέση σε ασφαλή λειτουργία του ανυψωτικού. 

 

        Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα 

επιλεγεί ο προμηθευτής με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, εφόσον πληροί τις 

Τεχνικές Απαιτήσεις. 

       Οι προσφορές θα ισχύουν για  60  ημέρες. 

     Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σε 45 έως 60 ημέρες από την παραλαβή 

αυτών από το Τμήμα Προμηθειών (Τσιμισκή 98). 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Λάμπρο 

Σιδηρόπουλο, στο τηλέφωνο: 2310 966797,-799. 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ. 

 
 Η προϊσταμένη του Τμήματος 

Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

 

 

               Ελένη Παχατουρίδου 

 

 
 
 

  

 
 
 


