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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προµήθεια λυόµενης φορητής ανυψωτικής διάταξης µε ικανότητα ανύψωσης - 

µεταφοράς 1000kg 

 

 

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προµήθεια µίας λυόµενης φορητής ανυψωτικής διάταξης µε ικανότητα 
ανύψωσης - µεταφοράς 1000kg 

 

 
Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά µε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Παρασκευή 18/7/2014 
και 14.00 στη διεύθυνση:  

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

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

• Ικανότητα ανύψωσης 1000 kg. 
 
• Ύψος ανύψωσης 50 cm και πάνω. 
 
• Ικανότητα κυλιόµενης µεταφοράς κατά µήκος εντός της κλίνης από 3-10 µέτρα. 
 
• Οι τροχοί της διάταξης να µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. 

 
• ∆υνατότητα ρύθµισης στα κάθετα σκέλη του  τουλάχιστον 80 cm καθ’ ύψος (κάθε κάθετο σκέλος 
ανεξάρτητα), µε βήµα ρύθµισης όχι πάνω από 5 cm. 

 
• ∆υνατότητα προσαρµογής στο πλάτος στήριξης στα 3 µέτρα (µονή κλίνη) όπως και στα 6 µέτρα 
(διπλή κλίνη). 
• Το υλικό κατασκευής να είναι αλουµίνιο ή κράµα αλουµινίου. 

            
                        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 

 

          



 

 
• Να συνοδεύεται από CE Declaration of Conformity, σύµφωνα µε την Οδηγία Μηχανών 2006/42/EC   
(Να συµπεριλαµβάνεται έντυπα στο φάκελο προσφοράς επί ποινή αποκλεισµού.). 
 
• Συνηµµένα τεχνικά φυλλάδια είναι απαραίτητα (Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα). 
 

 

Β. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Επιθυµητή η δυνατότητα χρήσης και αποσυναρµολόγησης από ένα (1) εργαζόµενο και µεταφορά 
της σε άλλη κλίνη και επανασυναρµολόγηση. 

 
Επίσης η ανυψωτική διάταξη θα πρέπει να αποτελείται από λυόµενα µέρη µε όσο το δυνατόν 

έµφαση στο µικρό ειδικό βάρος του υλικού κατασκευής. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται το χώρο τις εργάσιµες µέρες και ώρες. 

 
 

Γ. 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 Ε.Ε.Ν.Θ. (Ν. Ιωνία πίσω από 
την ΣΙ∆ΕΝΩΡ), 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. Θεόδωρο Χατζηθεοδωρίδη ή στην κα 
Γεωργία Σερετούδη, στα τηλ. 2310 966884/722308. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 

 Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

 α/α 

 

 Χρύσα Τσελεγκαρίδου 


