
 
                         

                                                                                     

              Θεσσαλονίκη 11/10/2016 

                                    Αρ. πρωτ.  28484 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
για  την προµήθεια βρώσιµου γράσου 

 
 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προµήθεια πεντακοσίων (510lt) λίτρων ειδικού βρώσιµου γράσου για τις 
ανάγκες των αντλιοστασίων ∆ενδροποτάµου και Καλοχωρίου της ΕΥΑΘ, προϋπολογισµού έξι χιλιάδων, 
πεντακοσίων ευρώ (6.500€), πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που ακολουθούν  

 
Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Τρίτη 25/10/2016 και    
14.30, στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η παραγωγός εταιρεία του λιπαντικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας (Σ∆Π) σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2001 ή κατά ISO 9001:2000, για το σχεδιασµό, 
παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και εµπορία λιπαντικών.  

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 Το προσφερόµενο λιπαντικό θα είναι κατάλληλο για τη χρήση που αναφέρεται, σύµφωνα µε τους διεθνείς 
κανονισµούς, δηλαδή θα αναφέρονται απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισµού, οι ∆ιεθνείς Κανονισµοί-Πρότυπα  
σύµφωνα µε τα οποία κατασκευάζεται το προσφερόµενο λιπαντικό και ο προµηθευτής οφείλει να υποβάλει 
µαζί µε την προσφορά του και ένα αντίγραφο αυτών (Technical data). 

 Επίσης θα υπάρχει, επί ποινή αποκλεισµού, πιστοποιητικό ποιότητας εν ισχύει για το παρεχόµενο 
λιπαντικό, από αναγνωρισµένο οίκο του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού (Approvals certificate). 

 

 

  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
 
∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
                 &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972,968,928 
Fax   2310 283117 
E mail promithies@eyath.gr  

         

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόµενο 

 

          

 



Γ. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση: 510 κιλά 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά:  

• Βρώσιµο λιπαντικό µε πιστοποιητικό καταλληλότητας NSF H1 (ή αντίστοιχο) για χρήση σε 
µηχανήµατα όπου είναι πιθανή η επαφή λιπαντικού µε τρόφιµο. 

• Βάσης αλουµινίου 
 

∆. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

  1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

     Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του ∆ιαγωνιζοµένου θα περιέχει υποχρεωτικά τα κάτωθι: 
1. Τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόµενου προϊόντος (Εδώ περιλαµβάνονται οι πλήρεις 
τεχνικές περιγραφές και τα Τεχνικά Φυλλάδια).  
2. Πιστοποιητικά ποιότητας (Approvals). 
3. Πιστοποιητικό καταλληλότητας NSF H1 (ή αντίστοιχο) για χρήση του προσφερόµενου γράσου 
σε µηχανήµατα όπου είναι πιθανή η επαφή λιπαντικού µε τρόφιµο. 
4. Μεταφρασµένο και επίσηµα επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του κατά ISO 9001 : 2000 ή ISO 
9001 : 2001 πιστοποιητικού, του Εργοστασίου κατασκευής των λιπαντικών 
5. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται µε σαφήνεια η ποσοτική παράδοση των 
λιπαντικών το πολύ εντός 5 εργάσιµων ηµερών από τη ζήτηση τους. 
 

  2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Εδώ περιλαµβάνεται η τιµή ανά λίτρο για το προσφερόµενο προϊόν.  
Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ (€)+ΦΠΑ.  

Η γλώσσα σύνταξης των κειµένων των προσφορών θα είναι η Ελληνική, ενώ των τεχνικών εγχειριδίων η 
Ελληνική ή η Αγγλική. Έγγραφα που θα υποβληθούν σε άλλη γλώσσα δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψη και θα 
θεωρούνται ως µη παραδοθέντα. Μεταφράσεις οποιουδήποτε εγγράφου (π.χ. απλού κειµένου, 
πιστοποιητικών, εγκρίσεων, βεβαιώσεων, κτλ) όπου απαιτούνται, θα είναι επίσηµα επικυρωµένες. 
 

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 45 µε 60 ηµέρες από την παραλαβή αυτών από το Τµήµα 
Προµηθειών - ∆Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή 
παραλαβής. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον κ Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, στο τηλ. 2310 
966753. 
 
 
 

 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος                                                                                 
Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

 
 

Ελένη Παχατουρίδου 

 


