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ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προμήθεια ενός ηλεκτροκινητήρα 355kw, 1500rpm
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια, ενός ηλεκτροκινητήρα 355kw, 1500rpm, προϋπολογισμού
δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€), πλέον ΦΠΑ

Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017
και ώρα 14.00 στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη
Η εταιρεία στην οποία θα ανατεθεί η προμήθεια του ηλεκτροκινητήρα θα πρέπει καταθέσει προσφορά που
θα είναι σύμφωνη με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γενικά:
 Τριφασικός Ηλεκτροκινητήρας, βραχυκυκλωμένου δρομέα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
IEC 34 &IEC 72 CE
 Διαστάσεις σύμφωνα με το διεθνές διαστασιολόγιο.

Ονομαστικά Ηλεκτρικά Στοιχεία
Ισχύς

355 Kw / 4πόλοι

Ταχύτητα

1500 rpm

Τάση /Συχνότητα
Ρεύμα

400 V AC/ 50Hz
620 Α

Έδραση

B3 οριζόντιος

Cosφ

≥0,87

Βαθμός απόδοσης σε
πλήρες φορτίο

≥95%

Γενικές Προδιαγραφές
Προστασία Πλαισίου

IP 55

Περιβάλλον

Διαβρωτικό, Υψηλής Υγρασίας (>80%). Θερμοκρασία -10oC έως + 40oC

Κλάση Μόνωσης
κινητήρα
Λειτουργία

F

Είδος Λειτουργίας

Συνεχής S1 (24ωρο)

Φορτίο

Κοχλίας αρχιμήδης

Μετάδοση κίνησης

Σε μειωτήρα μέσω ιμάντα

Ptcthermostor
Ενεργειακή κλάση

3
IE2 ( Υψηλής απόδοσης)

Inverter ( ενίοτε απευθείας εκκίνηση)

1. Απαραίτητη η επιτόπου επίσκεψη για γνώση των επικρατουσών συνθηκών αλλά και ακριβή
προσδιορισμό των διαστάσεων.
2. Κατά την προσφορά θα δοθεί τεχνικό φυλλάδιο με τα επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά
ηλεκτροκινητήρων όπως ενδεικτικά αναφέρεται: τρόπος ψύξης, υλικό άξονα, ένσφαιροι τριβείς
κινητήρα, στάθμη θορύβου, υλικό κατασκευής κελύφους, κ.λ.π
3. Να διευκρινίζεται ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τους 4 μήνες από την ημερομηνία
ανάθεσης της προμήθειας. Για καθυστερημένη παράδοση σε σχέση με τον δηλούμενο στην προσφορά
χρόνο παράδοσης με υπαιτιότητα του προμηθευτή επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που ορίζονται στον
Ν. 4412/2016.
4. Ελάχιστος χρόνος εγγύησης τα δύο έτη
5. Κάλυψη ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10έτη
6. Πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001: 2008 ή νεότερο, του κατασκευαστή
7. Τόπος παράδοσης νοείται η Εγκ/ση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (Σίνδος). Στην τιμή
προσφοράς θα περιλαμβάνονται τα μεταφορικά έξοδα έως τον τόπο παράδοσης.
8. Κατά την παράδοση θα δοθεί εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης
2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν:
 Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σχετικό με
την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας,
που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι:
α) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις
β) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση.
γ) Δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των περιπτώσεων α
έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.4412/2016.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει από τον
προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω υπεύθυνη
δήλωση.
Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και θα επιλεγεί ο προμηθευτής
με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με
βάση τις ανωτέρω 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 Δ.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής.
Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση ποσοστού 0,06%, επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς και
κράτηση ποσοστού 0,06% επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΑΕΠΠ.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον κ Γιάννη Κορτέση, ή στην κα Ελένη
Καράγια, στο τηλ. 2310 586057.

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

Ελένη Παχατουρίδου
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