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Θεσσαλονίκη 20/02/2013
Αρ. πρωτ. 10563

ΕΤΑΙΡΙΑ 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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προµήθεια νέας µονάδας κλιµατισµού-εξαερισµού για το κτίριο του χηµείου, στην Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προµήθεια νέας µονάδας κλιµατισµού-εξαερισµού για το κτίριο του χηµείου,
στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης προϋπολογισµού δαπάνης ογδόντα χιλιάδων
ευρώ (80.000,00€), πλέον ΦΠΑ

Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόµενη εταιρία να καταθέσει φάκελο µε σφραγισµένη προσφορά, µέχρι την Πέµπτη 4/7/2013
και 14.30 στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη

Περιγραφή συστήµατος κλιµατισµού για το κτίριο του χηµείου στην Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης

Θέση - χώρος εγκατάστασης
Τα επισυναπτόµενα σχέδια δίνονται για την πληρέστερη κατανόηση του χώρου που θα τοποθετηθεί η νέα
κλιµατιστική µονάδα. Επιπρόσθετα δίνουν µια εικόνα της ανενεργής υφιστάµενης µονάδας κλιµατισµού.
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Περιβάλλον εγκατάστασης
Το περιβάλλον όπου θα τοποθετηθεί η νέα µονάδα χαρακτηρίζεται ως ισχυρά διαβρωτικό, καθώς
βρίσκεται παραπλήσια του χώρου υποδοχής – προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων και του αντλιοστασίου
εισόδου της ΕΕΛΘ.
Για όλα τα στοιχεία της µονάδος στα οποία θα διακινείται αέρας (ανεµιστήρες, αγωγοί εξαερισµού, κτλ),
θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε το υλικό τους να είναι ανθεκτικό στη διάβρωση από θειικές ενώσεις και
κυρίως υδρόθειο). Παράλληλα, θα πρέπει να ληφθεί η ίδια µέριµνα για τα κελύφη των µονάδων, ενώ και οι
εναλλάκτες θερµότητας που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί στη διάβρωση από τα µέσα
(αέρας ή νερό) στα οποία θα έρχονται σε επαφή.
Περιγραφή νέας µονάδας θέρµανσης – ψύξης
Η θέρµανση και η ψύξη του χώρου θα επιτυγχάνεται µέσω κλειστού συστήµατος κυκλοφορίας νερού το
οποίο θα ξεκινάει από µία (1) µονάδα αντλίας θερµότητας και θα καταλήγει σε µονάδες (15) FAN-COIL
οροφής (κασέτες ψευδοροφής).
Η αντλία θερµότητας θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1. Θα είναι τύπου inverter.
2. Η λειτουργία της θα είναι για ψύξη και θέρµανση.
3. Το ψυκτικό µέσο θα είναι οικολογικό (πχ. R410Α).
4. Θα έχει Ψυκτική / Θερµαντική ισχύ περίπου 60 / 55 KW.
5. Θα είναι υδρόψυκτη και θα απορρίπτει θερµότητα µέσω εναλλάκτη (νερού / νερού) στο δίκτυο
χλωριωµένου νερού βιοµηχανικής χρήσης της εγκατάστασης.
6. Θα είναι σύµφωνη µε τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφάλειας και ποιότητας
Το δίκτυο των σωληνώσεων κυκλοφορίας του νερού θα γίνει από σωλήνες χαλκού ή πλαστικούς
(πολυπροπυλενίου, πολυβουτυλενίου κλπ.) και θα χρησιµοποιεί το απλό δίκτυο νερού χρήσης της
εγκατάστασης.
Περιγραφή νέας κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας (ΚΚΜ)
Ο εξαερισµός του κτιρίου θα επιτυγχάνεται µέσω δικτύου σωληνώσεων κυκλοφορίας αέρα και διάταξης
ανεµιστήρα, εναλλάκτη και φίλτρων. Στο δίκτυο του εξαερισµού θα γίνεται θέρµανση/ψύξη του νωπού αέρα
µέσω εναλλάκτη, καθώς και µερική ανακυκλοφορία.
Η ΚΚΜ θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1. Θα προ-κλιµατίζει τον νωπό αέρα µε αυτόν που ανακυκλοφορείται.
2. Για τον κλιµατισµό του νωπού αέρα η σύνδεσή της µε το κύκλωµα νερού της αντλίας θερµότητας θα
γίνεται µέσω ενός εναλλάκτη (αέρα / νερού).
3. Θα έχει την δυνατότητα τουλάχιστον τριών (3) ανανεώσεων του αέρα του χώρου ανά ώρα, µέσω των
ανεµιστήρων της.
4. Πέρα όλα τα απαραίτητα φίλτρα: προφίλτρο, σακκόφιλτρο, κτλ θα διαθέτει και χηµικό φίλτρο
απόσµησης (πχ φίλτρο ενεργού άνθρακα) του νωπού αέρα, λόγω της εγγύτητας του χώρου στο
αντλιοστάσιο εισόδου, όπου παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις θειικών ενώσεων και οσµών.
Το δίκτυο σωληνώσεων αέρα και οι απαραίτητοι ανεµιστήρες που θα αναλαµβάνουν την ανακυκλοφορία
και την εισαγωγή νωπού αέρα, θα πρέπει να είναι από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση από θειικές ενώσεις,
λόγω της εγγύτητας του χώρου στο αντλιοστάσιο εισόδου της ΕΕΛΘ.
Επιπρόσθετα στοιχεία της προσφοράς
• Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να εκτελέσουν επιτόπου επίσκεψη στην ΕΕΛΘ πριν την υποβολή
προσφοράς προκείµενου να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες αλλά και το περιβάλλον λειτουργίας.
• Στην προσφορά θα συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη για κάθε είδους εργασίες αποµάκρυνσης της
υφιστάµενης µονάδας και τοποθέτησης της νέας, αποµάκρυνση παλαιών σωληνώσεων και
τοποθέτησης-στήριξης
νέων
σωλήνων,
κάθε
είδους
εργασίες
αποξήλωσης,
των
υλικών
&
µικροϋλικών,
καθώς
και
όλων
των
απαραίτητων
συµπεριλαµβανοµένων όλων
συνδέσεων για την εύρυθµη λειτουργία της νέας µονάδας (υδραυλικές και ηλεκτρολογικές συνδέσεις,
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δίκτυο σωληνώσεων θέρµανσης- ψύξης και γενικότερα ότι απαιτείται για την εύρυθµη λειτουργία του
συστήµατος και θέση σε αποδοτική λειτουργία).
Στην προσφορά θα συµπεριλαµβάνεται το κόστος µεταφοράς στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛΘ και θα
πρέπει να συµπεριληφθεί στην προσφορά οποιοδήποτε και κάθε είδους κόστος εργασίας ή υλικώνµικροϋλικών για την αποξήλωση, κατασκευή και λειτουργία
Επίσης θα συµπεριλαµβάνεται το κόστος ανύψωσης µε γερανό καθώς και κάθε µηχανήµατος ή
οχήµατος µε τους χειριστές του που θα χρησιµοποιηθούν για την αποξήλωση του παλαιού
εξοπλισµού και την τοποθέτηση του νέου.
Παράδοση & τοποθέτηση κλιµατιστικής µονάδας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων
Θεσσαλονίκης (περιοχή Σίνδου)
Η εγκατάσταση να υλοποιηθεί από εκπαιδευµένο συνεργείο σύµφωνα µε τις υποδείξεις του
κατασκευαστή παρουσία Υπεύθυνου Μηχανικού εγκατάστασης της προµηθεύτριας εταιρίας και θα
παραδοθούν τα τελικά κατασκευαστικά σχέδια και σε ηλεκτρονική µορφή
Σε περίπτωση πρότασης αλλαγής της θερµαντικής και ψυκτικής ικανότητας θα δοθεί το τεύχος
υπολογισµών

Η προσφορά να συνοδεύεται επίσης από :
Πλήρη τεχνικά φυλλάδια των προτεινόµενων µονάδων κλιµατισµού του προτεινόµενου οίκου (τεχνική
έκθεση φιλοσοφίας του συστήµατος και περιγραφή του κάθε εξαρτήµατος , manuals, prospectus, σχέδια,
οδηγίες συντήρησης και περιοδικά check list ελέγχου κ.λ.π.)
Βεβαίωση καταλληλότητας ότι όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν να είναι ανθεκτικά σε διαβρωτικό
και τοξικό περιβάλλον (λειτουργία σε χώρο µε υδρόθειο)
Εγγύηση καλής λειτουργίας (2) δύο ετών για όλα τα εξαρτήµατα (όχι µόνο του συµπιεστή της
κλιµατιστικής µονάδας)
Πιστοποίηση του αναδόχου βάσει του προτύπου ISO9001:2008 ή ισοδύναµο. Αποδεκτά είναι και άλλα
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα διασφάλισης της ποιότητα εκ µέρους των συµµετεχόντων.
Την πολιτική της εταιρείας για τα ετήσια Service της µονάδας.
Λίστα παρόµοιων εφαρµογών.

Χρόνος παράδοσης –εγκατάστασης
Ο χρόνος εκτέλεσης όλων των εργασιών προµήθειας –εγκατάστασης –θέσης σε λειτουργία θα είναι 3
µήνες από την ανάθεση.
Προβλέπεται επίσης χρόνος δοκιµαστικής λειτουργίας 2 µηνών από τη θέση σε λειτουργία. Κατά το χρόνο
δοκιµαστικής λειτουργίας και εφόσον διαπιστωθούν δυσλειτουργίες ο προµηθευτής υποχρεούται άµεσα να
επεµβαίνει για την αποκατάστασή τους.
Τρόπος πληρωµής
Πληρωµή 40% µε την παραγγελία όλων των υλικών, 40% µε την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του
συστήµατος και αποπληρωµή µετά τη δοκιµαστική λειτουργία των 2 µηνών.
Οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών (π.χ. σφράγιση, αποστολή) έως την ασφαλή, τυπική, τελική
παράδοση στην ΕΕΛΘ θα βαρύνουν τον προµηθευτή.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
•
•
•

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προµηθευτής
µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, εφόσον καλύπτει τις απαιτούµενες 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 90 ηµέρες.
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Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των
όρων της σύµβασης που θα συναφθεί, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της
σύµβασης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον κ Θεοφάνη Οικονόµου, στα τηλ. 2310
789897/586057.

Συνηµµένα :
-

Σχέδια του υφιστάµενου δικτύου

-

Περιγραφή νέου συστήµατος

Η ∆ιευθύντρια Οικονοµικού

Μαρία Σαµαρά

