Θεσσαλονίκη 12/8/2014
Αρ. πρωτ.: 19044

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ.
& ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Πληρ.: Χ. Τσελεγκαρίδου

ΤΗΛ: 2310-966928
ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόµενο

ΘΕΜΑ: «Προµήθεια ανταλλακτικών αντλιών MOHNO σε διάφορα αντλιοστάσια ιλύος της
ΕΕΛΘ»
Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προκειµένου να προβεί στην προµήθεια ανταλλακτικών του κατασκευαστικού
οίκου NETZSCH (για κοχλιωτές αντλίες τύπου «MOHNO PUMPS» που βρίσκονται
εγκατεστηµένες σε διάφορα αντλιοστάσια ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων
Θεσσαλονίκης) προϋπολογισµού κατ’ εκτίµηση 70.000 € πλέον ΦΠΑ, προσκαλεί κάθε
ενδιαφερόµενη εταιρεία να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, όπου θα αναγράφεται το
αντικείµενο της προµήθειας, έως τις 10/9/2014 στην διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 546 22 Θεσ/νίκη
Τηλ. 2310-966968, 928, 972, Fax: 2310-283117,
σύµφωνα µε τους πίνακες και τους όρους που ακολουθούν.
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΦΥ∆ΑΤΩΣΗΣ
Τύπος Αντλίας NM076ΒΥ01L06B
Com. Number 20204882
Mach.Number 338870 έως74, Έτος κατασκευής 2002
Ανταλλακτικά

Κωδικός

τεµάχια

Rotor
Coupling rod
Adapter
Drive shaft
Mechanical seal
Stator

1999
1998
1050
5055
7010
3005

2
3
3
3
3
2

1

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ
Τύπος Αντλίας NM105BY01L04B
Com. Number 20100835
Mach.Number 310979 έως 81, Έτος κατασκευής 1999
Ανταλλακτικά
Rotor
Coupling rod
Adapter
Drive shaft
Stator

Κωδικός
1999
1998
1050
5055
3005

τεµάχια
2
3
3
3
2

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ
Τύπος Αντλίας NM090ΒΥ01L06B
Com. Number 20204882
Mach.Number 338853 έως54, Έτος κατασκευής 2002
Ανταλλακτικά
Rotor
Coupling rod
Adapter
Drive shaft
Mechanical seal
Stator

Κωδικός
1999
1998
1050
5055
7010
3005

τεµάχια
1
2
2
2
2
1

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΤΑΠΑΧΥΝΣΗΣ
Τύπος Αντλίας NM105BY01L04B
Com. Number 20505977
Mach.Number 291412 έως 13, Έτος κατασκευής 1998
Mach.Number 310997, Έτος κατασκευής 1999
Ανταλλακτικά
Rotor
Coupling rod
Adapter
Drive shaft
Stator

Κωδικός
1999
1998
1050
5055
3005

τεµάχια
1
2
2
2
1

2

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Με την υποβολή της προσφοράς οι υποψήφιοι προµηθευτές θα καταθέσουν Βεβαίωση του
κατασκευαστικού οίκου ότι τα προσφερόµενα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα για τον
συγκεκριµένο τύπο αντλιών και τα πλέον κατάλληλα για την εργασία για την οποία
προορίζονται (καινούργια και πρώτης εµπορικής ποιότητας, χωρίς ελαττώµατα και
επιλεγµένα για µεγάλη διάρκεια ζωής). Επιπρόσθετα τα ανταλλακτικά, πριν την αποστολή
τους από το εργοστάσιο του κατασκευαστή στο εργοτάξιο, θα πρέπει να έχουν επαρκή
προστασία κατά της διάβρωσης και των τυχαίων ζηµιών που µπορεί να προκύψουν κατά
την µεταφορά και την αποθήκευση τους και θα παραδοθούν σε άριστη κατάσταση
(αχρησιµοποίητα). Τα ανταλλακτικά που µπορεί να υποστούν φθορά ή ζηµιές λόγω
σκόνης, θα είναι τελείως κλειστού τύπου µε προστατευτικό περίβληµα.
2. Κατά την παράδοση των ανταλλακτικών θα απαιτηθεί πιστοποιητικό προέλευσης των
προϊόντων (certificate of origin).
3. Απαιτείται εγγύηση των ανταλλακτικών για δύο (2) έτη από την παράδοση τους σύµφωνα
µε την κείµενη Ευρωπαϊκή Οδηγία και την Ελληνική Νοµοθεσία. Η εγγύηση θα δοθεί από
τον κατασκευαστικό οίκο, και θα αφορά πιθανά κατασκευαστικά ελαττώµατα. Η εγγύηση
θα συνοδεύεται και από γενικότερους όρους (τι περιλαµβάνει και ποιες περιπτώσεις δεν
εµπίπτουν σε αυτή).
4.

Στην προσφορά να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στις οικονοµικές προσφορές οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συµπεριλάβουν και τα έξοδα
συσκευασίας, µεταφοράς, κ.λ.π. µέχρι την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων
Θεσσαλονίκης, (περιοχή Σίνδου).
2. Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ηµέρες.
3. Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο
προµηθευτής µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη συνολική τιµή, από εκείνους των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
4. Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση
θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιµή της προσφοράς.

1.

5. Με την υπογραφή της σύµβασης, ο προµηθευτής θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης των όρων αυτής, ύψους 10% της συµβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ).
6. 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 απευθύνεστε στην κα Καράγια Ελένη ή κ. Κωτούλα
Κωνσταντίνο στα τηλέφωνα: 2310 586057 & 2310 789897.

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος
Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου
3

