
 

                         

                                                                                     

     Θεσσαλονίκη  24/11/2015  

     Αρ. πρωτ. 27059 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προµήθεια και εγκατάσταση µεµβράνης επένδυσης στο διαµέρισµα ∆3.1 της ∆εξαµενής Ποσίµου 

∆3 στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης 

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προµήθεια και εγκατάσταση µεµβράνης επένδυσης στο διαµέρισµα ∆3.1 της 

∆εξαµενής Ποσίµου ∆3, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης  

 
Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Τετάρτη 2 ∆εκεµβρίου 
2015 και 14.00 στη διεύθυνση: 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 
 

 
Ειδικοί Όροι   

 
1. Η µεµβράνη θα είναι κατάλληλη για πόσιµο νερό και θα έχει επιφάνεια περίπου 600m2. Στην προσφερόµενη 

τιµή θα περιλαµβάνονται και οι εργασίες τοποθέτησης από εξειδικευµένο συνεργείο. 

2. Επίσης, στην προσφερόµενη τιµή θα προβλέπεται η τοποθέτηση ικριωµάτων-σκαλωσιών στο εσωτερικό της 

δεξαµενής για τις παραπάνω εργασίες. 

3. Θα δοθεί εγγύηση καλή λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους, µε τυχόν αποκατάσταση σε περίπτωση που 

απαιτηθεί σ’ αυτό το διάστηµα. 

 
 

Γενικοί Όροι 

 

• 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. 

• 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. 

         
                          ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
                 &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972,968,928 
Fax   2310 283117 
E mail promithies@eyath.gr  

                           

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόµενο 

 

          

 



 

• 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. 

• 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 Γεωργία Σερετούδη, ή στον κ. Θεόδωρο 
Χατζηθεοδωρίδη, στα τηλ. 2310 966884 και 2310 722308.  

 
 
 
 

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

  
 
 

 Ελένη Παχατουρίδου 
 


