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Θέμα: Προμήθεια φυγόκεντρου   

  

  

  Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ενδιαφέρεται για την προμήθεια μιας (1) φυγόκεντρου για το χημείο 

της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΑΙΝΕΙΑ. 

 

ΠΠρροοσσκκααλλεείί  

 

    Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 στην διεύθυνση: 

 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  

 Τμήμα  Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών                            

 Τσιμισκή  98,  8
ος

 όροφος                  

Fax  2310 283117 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακλουθούν 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Α) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 

Τύπος  επιτραπέζια  

Χωρητικότητας  400ml (4 θέσεων)  

Όγκοι σωληναρίων 100ml 

Εύρος ταχύτητας 0-4000 (rpm) 

Εύρος χρονομέτρησης 0-60 λεπτά 

Ψηφιακές ενδείξεις 
Στιγμιαίας Ταχύτητας 

Υπολειπόμενου χρόνου  

 



1. Αυτόματη φυγόκεντρος με την κατάλληλη κεφαλή και υποδοχέα με τέσσερις 

θέσεις, που θα επιτρέπει τη φυγοκέντρηση δειγμάτων (κυρίως ιλύων) σε 

σωληνάρια όγκου 100ml. 

2. Κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής υλικά, ανθεκτικά στη διάβρωση. Κάδος 

από ανοξείδωτο χάλυβα. 

3. Με κάλυμμα ασφαλείας που δε θα ανοίγει πριν την παύση της περιστροφής, ενώ 

η περιστροφή δε θα δύναται να αρχίσει πριν κλείσει το κάλυμμα. Να ασφαλίζει 

με ειδικό ισχυρό σύστημα, με υψηλής αντοχής μεντεσέδες και σύρτες. Να 

παρέχεται η δυνατότητα το κάλυμμα να ανοιχθεί με μηχανικό τρόπο (για την 

περίπτωση διακοπής ρεύματος). 

4. Με αντικραδασμική βάση στήριξης. Αθόρυβη και σταθερή λειτουργία χωρίς 

κραδασμούς, έως το μέγιστο της ταχύτητας. 

5. Με ειδικό «παράθυρο» οπτικού ελέγχου ή παρόμοια δυνατότητα οπτικής 

ένδειξης περιστροφής του ρότορα.  

6. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη με ένδειξη της ταχύτητας περιστροφής και του 

υπολειπόμενου χρόνου 

7. Ψηφιακό χειρηστήριο με πληκτρολόγιο για τη ρύθμιση από το χρήστη, ταχύτητας 

και χρόνου φυγοκέντρισης. 

8. Επιθυμητή η δυνατότητα αδυναμίας εκκίνησης της λειτουργίας περιστροφής, με 

αστάθμιστα δείγματα 

9. Να φέρει σήμανση CE, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης και να 

είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς Ασφαλείας και 

Κατασκευής (πχ EN 61010, EN 55011, DIN 58970, BS 4402 κλπ ) 

10. Ο οίκος κατασκευής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 

11. Να συνοδεύεται από εγγύηση για ένα (1) τουλάχιστον έτος καλής λειτουργίας 

από τον κατασκευαστή και βεβαίωση δωρεάν τεχνικής υποστήριξης για ένα (1) 

έτος, από τον προμηθευτή. 

12. Να υπάρχει κάλυψη τεχνικής υποστήριξης (service) άμεσα στη Θεσσαλονίκη (και 

συγκεκριμένα στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ-Αγγελοχώρι)  

13. Να δοθεί βεβαίωση ύπαρξης ανταλλακτικών για 10 χρόνια, από 

τονκατασκευαστή.  

14. Στη τιμή να περιλαμβάνεται η μεταφορά και εγκατάσταση σε λειτουργία της 

φυγοκέντρου, επί τόπου στο χημείο της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, (περιοχή 2
ου

 χιλιομέτρου 

επαρχιακής οδού Αγγελοχωρίου – Μηχανιώνας) καθώς και η εκπαίδευση των 

χρηστών, που θα γίνει από ειδικευμένο προσωπικό του προμηθευτή. 

 

Β) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

• Όλες οι παραπάνω προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα 

σειρά, μία προς μία και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια 

του κατασκευαστή Οίκου. 

• Για τα σημεία 9 έως 14 να δοθεί η αντίστοιχη γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή 

ή τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (αντίγραφα) κατά την υποβολή της 

τεχνοοικονομικής προσφοράς. 

• Τυχόν αποκλίσεις να αναφέρονται αναλυτικά. 

 

 

 
 



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 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 κα. Γ. Σερετούδη 

στο τηλέφωνο: 2310 966884 ή 2310722308 

 

  

 

Η προϊσταμένη του Τμήματος 

Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

 

 

 

Ελένη Παχατουρίδου 

  
 
 

  

 
 
 


