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Θέμα: Προμήθεια Αυτόματων δειγματοληπτών σε μόνιμη εγκατάσταση  

  

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προκειμένου να προβεί στην προμήθεια δυο (2) αυτομάτων 

δειγματοληπτών για τη  ΜΚΑ (ΒΙΠΕΘ, ΣΙΝΔΟΣ) & ενός (1) αυτομάτου δειγματολήπτη  

για την ΕΕΛΘ (ΣΙΝΔΟΣ) 

 

Προσκαλεί 

 

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι 

την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 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 

 

� Είδος: Αυτόματος δειγματολήπτης αποβλήτων σε πολλαπλά δοχεία, σε ερμάριο 

– ψυγείο, σταθερής τοποθέτησης 

� Τεμάχια:  ΤΡΊΑ (3) 

� Θέση Τοποθέτησης:  Είσοδος Αποβλήτων, ΜΚΑ 

   Έξοδος Αποβλήτων,  ΜΚΑ 

   Έξοδος Λυμάτων από ΔΤΚ, ΕΕΛΘ 

� Ερμάριο - ψυγείο: εξωτερικό περίβλημα από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή  από 

ενισχυμένο με υαλό-νήμα GRP,  ανθεκτικό σε συνθήκες υπαίθρου και 

ακτινοβολία UV, με θερμομόνωση και δυνατότητα του ψυγείου για λειτουργία 

στο ύπαιθρο ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών στους + 4 
ο
C, χωρίς φαινόμενα 

δημιουργίας πάγου ή απόψυξης. Το υλικό θα είναι  πλήρως αδιάβρωτο.  

� Δυνατότητες Δειγματοληψίας: συνεχής/αυτόματη/χειροκίνητη/βάσει 

προγράμματος    

 Προγραματισμός λήψης δειγμάτων με το χρόνο και σε αναλογία με την παροχή 

(flow proportionate sampler), με καταγραφή όλων των δεδομένων 

� Ο δειγματολήπτης θα λειτουργεί με άντληση προ της τροφοδοσίας των φιαλών-

δειγμάτων. Ανέλκυση δείγματος από βάθος τουλάχιστον 4m 



� Έκπλυση των σωληνώσεων με ανακυκλοφορία. 

� Τροφοδοσία 12 φιαλών, όγκου έως 2,5 λίτρα από πολυαιθυλένιο, ή εναλλακτικά 

τροφοδοσία τεσσάρων δοχείων.  Παράδοση δυο ομάδων ( σετ ) δοχείων κάθε 

τύπου και ανά δειγματολήπτη, ώστε ο ένας εξοπλισμός τη μια ημέρα να μπορεί 

να μένει σε λειτουργία και  ο άλλος να συντηρείται.  

� Μονάδα Προγραμματισμού -ελέγχου της μονάδας με μικροεπεξεργαστή και 

οθόνη υγρών κρυστάλλων, φωτιζόμενη, με ένδειξη όλων των παραμέτρων. Το 

πληκτρολόγιο θα είναι από ανθεκτικό υλικό κατάλληλο για τις συγκεκριμένες 

συνθήκες. 

� Εγγύηση καλής λειτουργίας εξοπλισμού για δύο (2) έτη 

� Εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για δέκα έτη  

� Περιγραφή της παρεχόμενης υποστήριξης για συντήρηση –επισκευή 

(επιτόπου/στην Θεσσαλονίκη / Ελλάδα, χρόνος ανταπόκρισης, άφιξης 

ανταλλακτικών, ολοκλήρωσης  επισκευής κλπ) 

� Παρουσίαση ενδεικτικού παραδείγματος  κόστους σημαντικού ανταλλακτικού / 

συντήρησης  

� Οι δαπάνες  έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση στη ΜΚΑ και στην ΕΕΛΘ 

θα βαρύνουν τον προμηθευτή . 

� Ο χρόνος παράδοσης επί τόπου στις ανωτέρω εγκαταστάσεις (ΜΚΑ & ΕΕΛΘ) θα  

είναι το πολύ 45 ημέρες από την ανάθεση της παραγγελίας 

� Η παραλαβή των δειγματοληπτών από την ΕΥΑΘ ΑΕ θα γίνει μετά τη θέση τους 

σε λειτουργία και τη δοκιμαστική λειτουργία ενός (1) μήνα.  

 
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 απαιτούμενων ειδών 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 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. Κ. Κωτούλα ή 

κα. Ε. Καλαφάτη στο τηλέφωνο: 2310 789897 ή 2310 966881 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ. 

 

 

 Η προϊσταμένη του Τμήματος 

Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

 

 

 

Ελένη Παχατουρίδου 

 



 
 

  

 
 
 


