
 
 

 

            Θεσσαλονίκη 20/5/2019 

             Αρ. πρωτ.   11176 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την προμήθεια ενός επωαστικού κλιβάνου 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 επωαστικού κλιβάνου για το 

μικροβιολογικό εργαστήριο ελέγχου πόσιμου νερού της ΕΥΑΘ, CPV: 4230000-9 (Βιομηχανικοί ή 

εργαστηριακοί κλίβανοι, καυστήρες και φούρνοι), συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων, 

επτακοσίων ευρώ (3.700,00€), πλέον ΦΠΑ 

 
 

Προσκαλεί 

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

Μαΐου 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 

 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Δ/νση Οικονομικών 
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Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 
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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 45-60 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  ≥ 240lt. 

2. Eξωτερικές διαστάσεις:  Μέγιστες 90 x 120 x 80 cm (πλάτος x ύψος x βάθος) με δυνατότητα 

επικάθησης σε εργαστηριακό πάγκο ωφέλιμου βάθους περίπου 70 cm. Λόγω στενότητας 

χώρου στο εργαστήριο για το θέμα της επικάθησης στον πάγκο και της μετέπειτα αποδοτικής 



λειτουργίας του κλιβάνου, παρέχεται η δυνατότητα για επιτόπια επίσκεψη και μέτρηση των 

χώρων/θέσεων τοποθέτησης του κλιβάνου από τους υποψήφιους προμηθευτές.  

Μετά από αυτό, οποιαδήποτε ασυμβατότητα διαπιστωθεί κατά την παραλαβή, πχ οι βάσεις του 

κλιβάνου δεν επικάθονται στον πάγκο ή προβλήματα στον αερισμό και κατ’ επέκταση στην επίτευξη 

των θερμοκρασιών - στόχων που θα τίθενται στον κλίβανο, θα βαραίνει τον προμηθευτή. 

Υποχρεούται να αποσύρει το προϊόν από το Εργαστήριο με δικά του έξοδα εντός μηνός, να το 

αντικαταστήσει με άλλο κατάλληλο και συμβατό με τα υπόλοιπα προδιαγεγραμμένα τεχνικά 

χαρακτηριστικά. Αν υπάρξει αδυναμία ανταπόκρισης από τον υποψήφιο, η ΕΥΑΘ ΑΕ δύναται να 

τον κηρύξει έκπτωτο και να καλέσει τον δεύτερο μειοδότη. 

3. Η ένδειξη της θερμοκρασίας να είναι ψηφιακή. 

4. Να διαθέτει πληκτρολόγιο ρύθμισης της θερμοκρασίας. 

5. Να έχει διακύμανση θερμοκρασίας (temperature fluctuation) στους 37 °C ≤±0,5 °C. 

6. Nα έχει ομοιομορφία θερμοκρασίας (temperature variation) στους 37 °C ≤±0,5 °C. 

7. Να έχει περιοχή θερμοκρασίας (work temperature range) από τουλάχιστον 5 °C πάνω από τη 

θερμοκρασία περιβάλλοντος, μέχρι 80 °C.  

8. Να διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση.  

9. Να διαθέτει σύστημα εξαγωγής της υγρασίας. 

10. Να είναι κατασκευασμένος εσωτερικά  από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας και 

αντοχής. 

11. Να διαθέτει εσωτερική γυάλινη πόρτα. 

12. Να διαθέτει δύο (02) τουλάχιστον εσωτερικά ράφια. 

13. 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. 

14. Τροφοδοσία 230V, 50/60Hz Mονοφασική σύνδεση. 

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

Η προμηθεύτρια εταιρεία στην προσφορά της να εξειδικεύει και να δεσμεύεται για τον τρόπο 

που αυτή θα πραγματοποιηθεί. Ειδικά για τα σημεία 5 και 6 παραπάνω θα πρέπει να γίνει 

επιβεβαίωση μέσω εξειδικευμένης διακρίβωσης εντός του πρώτου μήνα λειτουργίας και πριν 

την οριστική παραλαβή και πληρωμή του κλιβάνου με έξοδα της προμηθεύτριας εταιρείας. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των αποτελεσμάτων με τις προδιαγραφές ισχύει ότι αναφέρεται 

και στη δεύτερη παράγραφο του σημείου 2 παραπάνω. 

16. Να περιλαμβάνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. 



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

δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης σε περίπτωση βλάβης εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) 

ημερών. Να υπάρχει ρητή αναφορά και δέσμευση για τον χρόνο ανταπόκρισης στη ζήτηση 

ανταλλακτικών από την κατασκευάστρια εταιρεία.  

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

Τεκμηρίωση με κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού (πιστοποιητικά) στην 

κατασκευάστρια εταιρεία. 

19. Ενημερωτική αναφορά - ενδεικτική προσφορά του κόστους ετήσιας προληπτικής 

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

εγγύησης. 

20. 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 

969945.  

 

 

   

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

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών 
 
 
 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
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