
 

                         

                                                                                    

     Θεσσαλονίκη  23/6/2014 

     Αρ. πρωτ.  15669 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προµήθεια εσχάρων καλωδίων στη περιοχή Εσχάρωσης – Εξάµµωσης – Καναλιών Venturi  
στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης 

  

 

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προµήθεια εσχάρων καλωδίων στη περιοχή Εσχάρωσης – Εξάµµωσης – 
Καναλιών Venturi  στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης, προϋπολογισµού δαπάνης 
δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000€) πλέον ΦΠΑ 

 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά µε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Παρασκευή 4/7/2014 και 
14.00 στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη 

 

Σχάρες καλωδίων  

Εξάρτηµα ∆ιαστάσεις/Πάχος Ποσότητα Είδος Υλικό 

Σχάρες διάτρητες  200Χ50 mm/1 mm 100 m Inox 316  

Καπάκια 200Χ50 mm/1 mm 100 
 

Inox 316 

Στηρίγµατα τύπου ''L'' / 3 mm 120 τµχ Inox 316  

Στηρίγµατα τύπου ''Ω'' / 3 mm 120 τµχ Inox 316 

Σχάρες διάτρητες  150Χ50 mm/1 mm 100 m Inox 316  

Καπάκια 150Χ50 mm/1 mm 100 
 

Inox 316 

Στηρίγµατα τύπου ''L'' / 3 mm 120 τµχ Inox 316  

Στηρίγµατα τύπου ''Ω'' / 3 mm 120 τµχ Inox 316 

Σύνδεσµοι   100 περ τµχ Inox 316  

Βίδες (Καρόβιδες) Μ6Χ20 1000 περ τµχ Inox 316 

            
                        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 

 

          



 

Παξιµάδια Μ6Χ20 1000 περ τµχ Inox 316  

Στριφόνια Μ8Χ70 400 περ  τµχ Inox 316 

 

Η διάτρηση είναι επιθυµητό να είναι οβάλ µορφής.  
Το προσφερόµενο υλικό θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας και από τα απαραίτητα τεχνικά 

φυλλάδια.   
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

• Η παραπάνω προµήθεια αφορά σε καινούργιο εξοπλισµό και οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών 
(π.χ. σφράγιση, αποστολή) έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυµάτων Θεσσαλονίκης, βαρύνουν τον προµηθευτή.  

• Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προµηθευτής µε τη 
χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε 
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές. 

• Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι 
έχει συνυπολογιστεί στην τιµή της προσφοράς. 

• Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ηµέρες. 

• Η εξόφληση του τιµολόγιου θα γίνει το αργότερο σε 60 ηµέρες από την έκδοσή του και µετά την υπογραφή 
των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής. 

 

 Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Γιάννη Κορτέση, στα τηλ. 2310 
966881/586057 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 

Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

 

 

Ελένη Παχατουρίδου 


