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     Αρ. πρωτ.  18003 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προµήθεια ανταλλακτικών για αντλίες βοθρολυµάτων   
 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προµήθεια τριών πτερωτών και τριών ζευγών στυπιοθλιπτών για αντλίες 
βοθρολυµάτων (Flygt, DP3152.181MT-470), στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης, 
προϋπολογισµού επτά χιλιάδων, επτακοσίων ευρώ (7.700,00€), πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές και απαιτήσεις που ακολουθούν  
 
 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά µε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την 4η Ιουλίου 2016 και 
14.00 στη διεύθυνση:  

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

 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

α/α Περιγραφή υλικού Ποσότητα Τόπος παράδοσης Παρατηρήσεις 

1 Πτερωτές 3 (τµχ) 
Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυµάτων  
Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 

Αντλία Flygt, 
DP3152.181MT-470 

2 Στυπιοθλίπτες 3 (τµχ) 

 

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. 

            
                        ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                            

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόµενο 

 

          

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



 

• 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 - ∆Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή 
παραλαβής. 

• Οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών (π.χ. σφράγιση, αποστολή) έως την ασφαλή, τυπική, τελική 
παράδοση στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (Σίνδος) βαρύνουν τον προµηθευτή. 

• Η ανωτέρω προµήθεια αφορά 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 (Σίνδος) βαρύνουν τον προµηθευτή. 

 

 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ελένη Καράγια ή στον κ. Κωνσταντίνο 

Κωτούλα, στα τηλ. 2310 966880/81/82 ή 23920 57667.  

 

 

 
 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 

Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
 
 
 

Ελένη Παχατουρίδου 

 
 

 


