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ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Προμήθεια φλοτέρ λυμάτων
Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην προμήθεια :
1.
2.

Φλοτέρ στάθμης λυμάτων: 20 τεμάχια (με 10 μέτρα καλώδιο) και
Φλοτέρ στάθμης λυμάτων: 40 τεμάχια (με 20 μέτρα καλώδιο)

Προσκαλεί

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την
Παρασκευή 01 Αυγούστου 2014, και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση:
ΕΥΑΘ ΑΕ Τμήμα Προμηθειών (8ος όροφος)
Τσιμισκή 98, 54622 Θεσσαλονίκη
Fax: 2310 283117
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακλουθούν :
ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Τα φλοτέρ πρέπει να είναι κατάλληλα για λειτουργία σε λύματα.
2. Τα ηλεκτρικά στοιχεία των επαφών του φλοτέρ πρέπει να είναι 10Α στα 250V
(Microswitch electrical features).
3. Θερμοκρασία λειτουργίας από 00C έως 550C τουλάχιστον. (Operating temperature).
4. Βαθμός στεγανότητας IP68 .
5. Επιθυμητή γωνία λειτουργίας από την οριζόντια θέση του φλοτέρ να είναι 30° για
την επάνω θέση και 30° για την κάτω θέση. Συνολικά η γωνία λειτουργίας (διαφορικό)
από θέση on σε off ή off σε on να είναι 60°. Εφόσον δεν υπάρχουν θα γίνουν
αποδεκτά και φλοτέρ με γωνία λειτουργίας από την οριζόντια θέση του φλοτέρ να είναι
15° για την επάνω θέση και 15° για την κάτω θέση.
6. Μαζί με την προσφορά να επισυναφθεί τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου
υλικού.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
•

•
•
•
•

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 συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.
Η προσφερόμενη τιμή των υλικών θα δοθεί ανά μονάδα και συνολικά.
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 περίπου 45 ημέρες από την έκδοσή αυτών και μετά
την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Παλάδα Βασίλη
τηλέφωνο: 2310 - 966943.
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ.
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