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Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προμήθεια φλοτέρ λυμάτων 

 

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να εξασφαλίσει με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος την προμήθεια φλοτέρ λυμάτων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που 

ακολουθούν 

 

Προσκαλεί 

 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά μέχρι τη Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019 και 

ώρα 13:30  στην διεύθυνση: 

ΕΥΑΘ ΑΕ, Τμήμα Προμηθειών, Δ. Υ. και Αποθηκών, 8ος όροφος 

Τσιμισκή 98, ΤΚ 54622 

Θεσσαλονίκη. 

 

Ο προϋπολογισμός της συνολικής προμήθειας εκτιμάται στις δύο χιλιάδες πεντακόσια 

ευρώ (2.500,00 €) πλέον ΦΠΑ.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

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

2. Φλοτέρ στάθμης λυμάτων: 40 τεμάχια (με 20 μέτρα καλώδιο)   

 

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 συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά 

τους, Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι α) διαθέτουν φορολογική και 

ασφαλιστική ενημερότητα β) δεν τελούν υπό πτώχευση,  δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης και  ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελούν υπό  αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ή 

βρίσκονται σε οποιασδήποτε άλλης ανάλογη κατάσταση και γ) δεν συντρέχει λόγος 

αποκλεισμού του από αυτούς περιλαμβάνονται στο άρθρο 73 παρ.1 και 2 του Ν. 

4412/2016 

Η επιτροπή αξιολόγησης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τον ανάδοχο την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στη Υπεύθυνη Δήλωση. 

 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 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. 

 Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ. 

 Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σε διάστημα 45 -60 ημερών από την παραλαβή 

αυτών από το Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών και την υπογραφή των σχετικών 

πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ Βασίλη Παλλάδα, 

στο τηλέφωνο 2310 966943 

 

 Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 

 


