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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προµήθεια πουκαµίσων εργασίας και µάλλινων πουλόβερ  
 

 

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να προχωρήσει στην προµήθεια 
πουκαµίσων εργασίας και µάλλινων πουλόβερ  
 

 

 
Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά, µέχρι την Τρίτη 30/9/2014 και 14.00 στη διεύθυνση:  
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη 

 
 
 

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Θερινό  τεµάχια: 122 
Χειµερινό  τεµάχια: 122 
 

     
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Τα πουκάµισα θα είναι καινούργια. Θα δηλωθεί το εργοστάσιο – βιοτεχνία κατασκευής (επωνυµία – 

διεύθυνση) του τελικού προϊόντος. 
 
Α.  ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΟ 
 
 Ύφασµα: ποπλίνα  βαµβακερή 100%   
  Βάρος:    110 gr/m2 
  Χρώµα:    σιέλ 
Κοντό µανίκι, χρώµα σιέλ, µε δύο τσέπες στο στήθος, µε θέση αριστερά για στυλό. Θα φέρει σήµανση CE. 

            
                        ΕΤΑΙΡΙΑ 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  



 

 
 Β.  ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 
   
 Ύφασµα:   κοτλέ  100% βαµβάκι   
  Βάρος:      160 gr/m2 
  Χρώµα:     σιέλ 
 
Μακρύ µανίκι, χρώµα σιέλ, µε δύο τσέπες στο στήθος, µε θέση αριστερά για στυλό. Θα φέρει σήµανση CE. 
Οι προµηθευτές µαζί µε τις προσφορές τους να υποβάλλουν και πλήρες δείγµατα που θα προσφέρονται. 

Τα δείγµατα θα επιστραφούν µετά τη διενέργεια του διαγωνισµού. 
 
 
 

ΠΟΥΛΟΒΕΡ ΜΑΛΛΙΝΟ 
 
 

Τεµάχια σύνολο: 122 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
Γενικά: 
Τα πουλόβερ θα είναι καινούργια. Θα δηλωθεί το εργοστάσιο – βιοτεχνία κατασκευής (επωνυµία – 

διεύθυνση) του τελικού προϊόντος. 
Τα πουλόβερ θα είναι επιµεληµένης και ανθεκτικής κατασκευής που θα εξασφαλίζει άψογη εµφάνιση 

καθώς και διατήρηση αυτών στην αρχική τους µορφή, δίχως µα προκαλούνται παραµορφώσεις και άκοµψες 
πτυχώσεις. 

Τα µάλλινα πουλόβερ θα έχουν χρώµα µπλε σκούρο.  
Σύνθεση του νήµατος πλέξης κατά ISO 1833-1 (2006) και ISO 1833-2 (2006) ή κατά ASTM 629 (1999), 

100% µαλλί. 
Τα πουλόβερ θα έχουν υποστεί αντισκορική επεξεργασία. Ο προµηθευτής θα δηλώσει στην προσφορά του 

την εµπορική ονοµασία ή τον χηµικό τύπο της αντισκορικής ουσίας που θα χρησιµοποιήσει.  
 
Κάθε πουλόβερ θα φέρει υφασµάτινη ανεξίτηλη ετικέτα όπου θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

• Περιγραφή και σύνθεση υλικού, καθώς και αναγραφή ότι το προϊόν έχει υποστεί αντισκορική 
προστασία. 

• Τα διεθνή σύµβολα µε τις οδηγίες φροντίδας που µπορεί να υποστεί το υλικό (καθαρισµού, 
σιδερώµατος και στεγνώµατος). 

• Μέγεθος 

• Εµπορικό σήµα ή επωνυµία του κατασκευαστή. 
 
Οι προµηθευτές µαζί µε τις προσφορές τους να υποβάλλουν και πλήρες δείγµατα που θα προσφέρονται. 

Τα δείγµατα θα επιστραφούν µετά τη διενέργεια του διαγωνισµού. 
 

 

 

 

 

 



 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

• Η παραπάνω προµήθεια αφορά σε καινούργια ενδύµατα και όλες οι δαπάνες έως την ασφαλή, τυπική, 
τελική παράδοση στις αποθήκες τις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., βαρύνουν τον προµηθευτή.  

• 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 προµήθεια µπορεί να  κατανεµηθεί σε περισσότερους από έναν µειοδότες, υποχρεωτικά όµως για όλη 
την ποσότητα της κάθε κατηγορίας. 

• Η προσφερόµενη τιµή τόσο των πουκαµίσων, όσο και των πουλόβερ, 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 60 ηµέρες από την έκδοσή αυτών και µετά την 
υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής. 

 
Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στη διεύθυνση www.eyath.gr  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 

 Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

  

 

 Ελένη Παχατουρίδου 


