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Προς 

Κάθε ενδιαφερόµενο 

 
 
Θέµα: Προµήθεια και τοποθέτηση εργαστηριακού εξοπλισµού Χηµείου στην ΕΕΛΘ 

 
Η ΕΥΑΘ  ΑΕ προκείµενου να προβεί στην αντικατάσταση µέρους του εργαστηριακού 

εξοπλισµού του Χηµείου, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά 
παρακάτω 

Προσκαλεί 
 

κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά µέχρι την Παρασκευή, 5/9/2014 σε σφραγισµένο 
φάκελο όπου θα αναγράφεται το αντικείµενο της προµήθειας, στη διεύθυνση: 
ΕΥΑΘ  ΑΕ, Τµήµα Προµηθειών, ∆Υ & Αποθηκών, 8ος όροφος 
Τσιµισκή 98,  ΤΚ 54622 
Τηλ. 2310966968, 967 fax: 2310283117. 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

1. Στις οικονοµικές προσφορές οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συµπεριλάβουν και τα έξοδα 
µεταφοράς και εγκατάστασης των κατασκευών στην ΕΕΛΘ 

2. Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο 
προµηθευτής µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, εφόσον πληροί τις λοιπές απαιτήσεις. 

3. Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνει σε 45 περίπου ηµέρες από την έκδοση αυτών και µετά 
από την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής. 

 

 
Περιγραφή των τµηµάτων προς αντικατάσταση 

 
� Οι επιφάνειες εργασίας δύο απαγωγών: ένας στο χώρο γενικών εργαστηρίων και ένας στο 

θάλαµο µικροβιολογικών αναλύσεων, οι οποίες θα διαθέτουν τις αντίστοιχες οπές για την 
υποδοχή του νεροχύτη (Απεικόνιση στο σχέδιο µε κόκκινο χρώµα).  

� Η επιφάνεια δύο πάγκων νεροχύτη στο χώρο γενικών εργαστηρίων, οι οποίες θα διαθέτουν 
τις αντίστοιχες οπές για την υποδοχή τόσο του νεροχύτη όσο και του κρουνού που διαθέτει 
ήδη το εργαστήριο (Απεικόνιση στο σχέδιο µε µπλε χρώµα).  

� Η επιφάνεια ενός πάγκου νεροχύτη στο θάλαµο της ατοµικής απορρόφησης. Επιπλέον, σε 
αυτήν την επιφάνεια θα αντικατασταθεί ο νεροχύτης και το ερµάριο που βρίσκεται από κάτω 
(Απεικόνιση στο σχέδιο µε πράσινο χρώµα).  

� Η επιφάνεια επιτοίχιου εργαστηριακού πάγκου (Απεικόνιση στο σχέδιο µε µαύρο χρώµα).  

� Ένας νεροχύτης στο χώρο γενικών εργαστηρίων (Απεικόνιση στο σχέδιο µε καφέ χρώµα).  



� Ένα ερµάριο στο χώρο γενικών εργαστηρίων (Απεικόνιση στο σχέδιο µε κίτρινο χρώµα).  

 

 
 
 
 

Πίνακας ∆ιαστάσεων - Προδιαγραφές 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. 

1. Επιφάνεια Απαγωγού Εστίας 120x75cm µε λεκάνη 
15x30cm 2 

2. Επιφάνεια Πάγκου 158x75cm µε oπή για λεκάνη 
45x45 cm 2 

3. Επιφάνεια Πάγκου 120x75cm µε λεκάνη 45x45cm και 
ερµάριο 113x54x63cm 1 

4. Επιφάνεια Επίτοιχου Πάγκου δια/σων  
(125+570+115)x75cm 1 

5. Νεροχύτης 45x45cm 1 

6. Ερµάριο 113x52x64cm 1 
 
 
• Οι επιφάνειες πάγκων και απαγωγών όπως και οι νεροχύτες θα είναι κατασκευασµένοι από 
κεραµικό υλικό STONEWARE και θα φέρουν υπερυψωµένο χείλος για την κατακράτηση των υγρών 

• Τα ερµάρια θα είναι κατασκευασµένα από υλικό ιδιαίτερα ανθεκτικό σε υγρασία 
• Το χρώµα όλων των υλικών θα πρέπει να ταιριάζει µε το υφιστάµενο των πλακιδίων του 
εργαστηρίου 



• Στην τιµή προσφοράς συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση των υφιστάµενων υλικών, η προµήθεια 
των νέων και η πλήρης τοποθέτησή τους συµπεριλαµβανοµένων όλων των λεπτοµερειών έτσι 
ώστε να προσαρµόζονται ακριβώς στις υφιστάµενες θέσεις στήριξης. Επίσης θα 
συµπεριλαµβάνεται και η αποκατάσταση σπασµένων πλακιδίων σε  διάφορα σηµεία της 
επιφάνειας εργασίας στο σύνολο του εργαστηρίου 

• Όπου απαιτείται αντικατάσταση της υφιστάµενης στήριξης αυτή θα περιλαµβάνεται στο τίµηµα του 
υλικού 

• Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κόλλα πλακιδίων, στον ειδικό αρµόστοκο και στα αρµοκάλυπτρα 
που θα χρησιµοποιηθούν ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η στεγανότητα της κατασκευής 

• Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι οξύµαχα. Απαιτούνται τα πιστοποιητικά τους και η 
γραπτή εγγύηση καλής εγκατάστασης και λειτουργίας τουλάχιστον επτά(7) ετών. Ο προµηθευτής 
µε την προσφορά του θα αναφέρει επακριβώς τους όρους µε τους οποίους ισχύει η εγγύηση αυτή 

• Η προθεσµία παράδοσής τους θα είναι δύο µήνες από την ανάθεση της προµήθειας 
• Κρίνεται επιβεβληµένη η επιτόπου επίσκεψη στην ΕΕΛΘ για εξακρίβωση των τοπικών συνθηκών, 
πριν την υποβολή της προσφοράς 

• ∆εν θα πραγµατοποιηθούν εργασίες κατά την περίοδο του Αυγούστου 
• Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής έως 40% µε την ανάθεση της παραγγελίας 
 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Κώστα Κωτούλα  στο 
τηλέφωνο 2310 789897 ή στον κ. Μενέλαο Χασάπη στο 2310789847. 

 
 
 

 Η προϊσταµένη του Τµήµατος 

Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

 

 

Ελένη Παχατουρίδου 

 


