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ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόµενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την προµήθεια µηχανικών στυπιοθλιπτών για αντλίες ΜΟΗΝΟ ΝETZSCH
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προµήθεια των παρακάτω µηχανικών στυπιοθλιπτών για αντλίες ΜΟΗΝΟ
ΝETZSCH
α/α

Υλικό

1
2
3

Mechanical seal

Τεµάχια

Τύποι αντλιών ΜΟΗΝΟ - ΝETZSCH

2

NM090BY01L06B - mach. No 338854 & 468886

2

NM105BY01L04B - mach. No 291413/12 & 310997

2

NM031BY01L06B - mach. No338855 -58

Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Τρίτη 20/10/2015 και
14.00 στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη

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.
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.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα
συναφθεί, σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ελένη Καράγια, ή στον κ. Κωνσταντίνο
Κωτούλα, στα τηλ. 2310 966880/81/82 και 2310 586057/ 789897.

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

Ελένη Παχατουρίδου

