
 
 

 

            Θεσσαλονίκη 18/4/2019 

             Αρ. πρωτ.   9091 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την προμήθεια ενός κάθετου αυτόκαυστου υγρής αποστείρωσης για το 

μικροβιολογικό εργαστήριο ελέγχου πόσιμου νερού της ΕΥΑΘ  

 
 
 
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη 

διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια ενός κάθετου αυτόκαυστου υγρής 

αποστείρωσης για το μικροβιολογικό εργαστήριο ελέγχου πόσιμου νερού της ΕΥΑΘ, CPV: 

4230000-9 (Βιομηχανικοί ή εργαστηριακοί κλίβανοι, καυστήρες και φούρνοι), συνολικού 

προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) πλέον ΦΠΑ 

 
 

Προσκαλεί 

 
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τρίτη 30 

Απριλίου 2019 και ώρα 13.00, στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 

Γενικοί όροι  

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. 

 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Δ/νση Οικονομικών 
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. 
& Αποθηκών 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966967 
Fax  2310 969430 promithiesfax@eyath.gr 
E mail promithies@eyath.gr 

 

 

 

Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

 



 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 45-60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα 

Προμηθειών ΔΥ & Αποθηκών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την Επιτροπή 

Παραλαβής. 

Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση ποσοστού 0,07%, επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς 

και κράτηση ποσοστού 0,06% επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΑΕΠΠ. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

 

Ειδικοί όροι 

 

Τεχνικές προδιαγραφές  

1. Χωρητικότητα θαλάμου ≥100 lt. 

2. Δυνατότητα επιλογής προγράμματος αποστείρωσης στερεών ή υγρών υλικών με δυνατότητα 

παραμετροποίησης από το χειριστή και αυτόματη έναρξη. 

3. Θερμοκρασία από 100°C έως 134°C. 

4. Μέγιστη πίεση 2,5bar. 

5. Θάλαμος αποστείρωσης κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας και 

αντοχής.  



6. Καπάκι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας και αντοχής 

σχεδιασμένο να προστατεύει το χρήστη από τις υψηλές θερμοκρασίες εντός του θαλάμου. 

7. Να διαθέτει ψηφιακό σύστημα για την ένδειξη της θερμοκρασίας. 

8. Ένδειξη στην οθόνη του σταδίου της διαδικασίας αποστείρωσης. 

9. Να διαθέτει σύστημα για την ένδειξη της πίεσης. 

10. Να διαθέτει χρονόμετρο. 

11. Να διαθέτει αισθητήρα και σύστημα διακοπής σε περίπτωση έλλειψης ύδατος. 

12. Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας για την πίεση του ατμού. 

13. Να διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας για τυχόν υπερθέρμανση. 

14. Προστατευμένες αντιστάσεις εντός του θαλάμου. 

15. Ύπαρξη διακόπτη για την εκτόνωση του ατμού από τον θάλαμο. 

16. Δυνατότητα ηλεκτρονικού συστήματος κλειδώματος της πόρτας κατά τη διάρκεια του 

κύκλου αποστείρωσης, ώστε η πόρτα του αυτόκαυστου να ανοίγει μόνο όταν η θερμοκρασία 

και η πίεση είναι αρκετά χαμηλή εντός του θαλάμου. 

17. Nα διαθέτει σύστημα αερόψυκτης ψύξης. 

18. Τροφοδοσία τριφασική 400V. 

19. Να διαθέτει κατάλληλη θύρα για μεταφορά δεδομένων. Να συνοδεύεται από σχετικό, 

κατάλληλο λογισμικό το οποίο θα εγκατασταθεί σε φορητό Η/Υ του εργαστηρίου και 

κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το αρμόδιο 

Προσωπικό του ΤΕΕΠΝ, που θα του υποδειχθεί, για την χρήση της εν λόγω δυνατότητας. 

20. Να διαθέτει οπή εισόδου εξωτερικού θερμοστοιχείου για τη διακρίβωση της θερμοκρασίας. 

21. Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον δύο (02) ανοξείδωτων καλαθιών. 

22. Να διατίθενται μαζί με το όργανο και να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή δύο (02) συμβατά 

ανοξείδωτα καλάθια.  

23. Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση, εκπαίδευση Προσωπικού και έλεγχος καλής λειτουργίας 

με διακρίβωση. Η προμηθεύτρια εταιρεία στην προσφορά της να εξειδικεύει και να 

δεσμεύεται για τον τρόπο που αυτή θα πραγματοποιηθεί. 

24. Να περιλαμβάνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (02) ετών. 

25.  Έγγραφη δέσμευση με υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) της προμηθεύτριας εταιρείας ότι θα υπάρχει 

δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης σε περίπτωση βλάβης εντός χρονικού διαστήματος  δύο 

(02) ημερών. Nα υπάρχει ρητή αναφορά και δέσμευση για τον χρόνο ανταπόκρισης στη 

ζήτηση ανταλλακτικών από την κατασκευάστρια εταιρεία.  

26. Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO 9001:2015 και δυνατότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης. 

Τεκμηρίωση συνεργασίας και υποστήριξης από την κατασκευάστρια εταιρεία. 



27. Ενημερωτική αναφορά - ενδεικτική προσφορά του κόστους ετήσιας προληπτικής 

συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για την περίοδο μετά την πρώτη διετία-λήξη περιόδου 

εγγύησης. 

28. Έγγραφη δέσμευση με υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) της προμηθεύτριας εταιρείας ότι κατανόησε 

τις προδιαγραφές και θα τις τηρήσει. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Μαρία Κοντοπούλου τηλ. 2310 

969491.  

 

 

   

 
Εσωτερική διανομή: 
1. Χρονολογικό αρχείο  
2. Δ/νση Οικονομικών 

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών 
 
 
 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
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