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Προς
Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η ΕΥΑΘ ΑΕ, προκειμένου να προμηθευτεί τα απαιτούμενα ανταλλακτικά, όπως
περιγράφονται στη συνέχεια, για την επισκευή της αντλίας Νο3 στο αντλιοστάσιο Σίνδου και
δυνάμει της με αρ. 274/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της,

Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την
Παρασκευή 21/7/2017 και ώρα 14:30 στην παρακάτω διεύθυνση:
ΕΥΑΘ ΑΕ,
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών (8ος όροφος)
Τσιμισκή 98,
ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη

Τεχνική Περιγραφή - Ειδικοί Οροι
Μοντέλο Αντλίας : MV580/2 (οίκος κατασκευής: Δράκος Πολέμης).
α/α

Περιγραφή ανταλλακτικού

Υλικό κατασκευής

Τεμάχια

1

Χιτώνια Άξονα

AISI 420

3

2

Χιτώνιο Στυπιοθήκης

AISI 420

1

3

Τριβέας Στυπιοθήκης

G-CUSN12

1

4

Τριβέας Εδράνου Αντλίας

G-CUSN12

3

5

Δακτύλιος Στυπιοθήκης

G-CUSN12

1

6

Δακτύλιος Στεγανότητας Βαθμίδας

G-CUSN10

2

7

Δακτύλιος Στεγανότητας Πτερωτής

G-CUSN10

2

8

Βαθμίδα Αντλίας

GG40

1

9

Στόμιο Αναρροφήσεως

GG40

1

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ.
Η παράδοση των υλικών θα γίνει σε συνεργαζόμενο συνεργείο επισκευής αντλιών.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.
Ο επιθυμητός χρόνος της παράδοσης των υλικών ορίζονται οι τρεις(3) μήνες από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 29.000,00€ πλέον ΦΠΑ

Γενικοί Οροι
- Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:
 Φορολογική ενημερότητα
 Ασφαλιστική ενημερότητα
 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι:
Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και ειδικής
εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ή βρίσκεται σε οποιασδήποτε άλλης ανάλογη
κατάσταση, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία της πρόσκλησης.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει
από τον προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται
στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.
- Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο
προμηθευτής με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, εφόσον καλύπτει τις απαιτούμενες
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 90 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 περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Κώστα Παπαδόπουλο,
στο τηλέφωνο 2310966753

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

Ελένη Παχατουρίδου

