
 

                                                                                

     Θεσσαλονίκη   7/6/2017 

     Αρ. πρωτ.  15233 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για  την κατασκευή κλειστής αίθουσας εργαστήριου ύδρευσης  

 

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

πρόσκλησης ενδιαφέροντος την κατασκευή κλειστής αίθουσας εργαστηρίου εντός εργαστήριου ύδρευσης, 

συνολικού προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) πλέον ΦΠΑ  

 

 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τρίτη 20/6/2017 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, θα πρέπει καταθέσει προσφορά που θα είναι σύμφωνη με 

τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Κατασκευή κλειστής αίθουσας εντός του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου ύδρευσης της ΕΥΑΘ, το οποίο 

βρίσκεται στην οδό Πλουτάρχου 8, με πλήρη υδατοστεγάνωση και αεροσφράγιση. Η κατασκευή θα 

αποτελεί ένα σύστημα σταθερού υαλοπετάσματος αλουμινίου, ή PVC, ή άλλης ανάλογης ποιότητας υλικού, 

διαστάσεων 4,15 μέτρων (πλάτος) και 2,75 μέτρων (ύψος).  

         
                          ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. 
                 &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972,968,928 
Fax   2310 283117 
E mail promithies@eyath.gr  

                           

                        

ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόμενο 
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Το σύστημα του σταθερού υαλοπετάσματος θα αποτελείται από πλαίσιο αλουμινίου, ή PVC, ή άλλου 

ανάλογης ποιότητας υλικού, στο οποίο θα τοποθετηθούν υαλοπίνακες και αδιαφανή επίπεδα στοιχεία 

πλήρωσης (ταμπλάδες). Στο κάτω μέρος του σταθερού πλαισίου και μέχρι ύψους ενός (1) μέτρου, θα 

τοποθετηθεί αδιαφανές επίπεδο στοιχείο πλήρωσης από μονό φύλλο αλουμινίου, ή PVC, ή άλλου ανάλογης 

ποιότητας υλικού, ικανού πάχους, ούτως ώστε να πληροί τις όποιες απαιτήσεις θερμομόνωσης, 

ηχομόνωσης (κα) απαιτηθούν, σύμφωνα με τα πρότυπα των χημικών εργαστηρίων. 

Από το ύψος του ενός (1) μέτρου και άνω, το πλαίσιο της κατασκευής θα πληρωθεί με μονό υαλοπίνακα 

θερμικής σκλήρυνσης (SECURIT) ικανού πάχους, ούτως ώστε να πληροί τις όποιες απαιτήσεις 

θερμομόνωσης, ηχομόνωσης απαιτηθούν, σύμφωνα με τα πρότυπα των χημικών εργαστηρίων. 

Επίσης, θα πρέπει να κατασκευαστεί και να τοποθετηθεί παράλληλο προβαλλόμενο κούφωμα 

αλουμινίου ή PVC, ή άλλου ανάλογης ποιότητας υλικού (επάλληλο), διαστάσεων 1,80 μέτρων (πλάτος) και 

2,20 μέτρων (ύψος). Αυτό θα αποτελείται από κινητό πλαίσιο, με μηχανισμό παράλληλο προς το 

υαλοπέτασμα προβολής του κινητού πλαισίου, με ενσωμάτωση ειδικού μηχανισμού με ένα σημείο 

χειρισμού και τον υαλοπίνακα όπως περιγράφεται ανωτέρω (θερμικής σκλήρυνσης – SECURIT).  

Τοποθέτηση αδιαφανών επίπεδων στοιχείων πλήρωσης (ταμπλάδων) 

Για την υδατοστεγάνωση και αεροσφράγιση των υφιστάμενων εξωτερικών ανοιγόμενων συστημάτων 

υαλοπετάσματος αλουμινίου, προτείνεται η επικάλυψη των σταθερών τμημάτων των υαλοπινάκων με 

αδιαφανή επίπεδα στοιχεία πλήρωσης διπλού αλουμινίου και ικανού πάχους το καθένα, ούτως ώστε να 

πληροί τις θερμομόνωσης, ηχομόνωσης (κα) απαιτηθούν σύμφωνα με τα πρότυπα των χημικών 

εργαστηρίων.  

Όλες οι προαναφερθείσες κατασκευές (κατασκευή, τοποθέτηση, υλικά) θα πρέπει να είναι 

σύμφωνες με την ΠΕΤΕΠ 03-08-10-01. 

 

 

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) Θα εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τις ανωτέρω περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

β) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις. 
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γ) 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. 

δ) 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. 

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο παρέχων υπηρεσίες 

με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με 

βάση τα ανωτέρω.  

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 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. 

 
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Μαριάνθη Τσίρτου, στο τηλ. 2310 966892.  

 

 

 
 

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

 
 

Ελένη Παχατουρίδου 
 


