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Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας και αντλίας πολυηλεκτρολύτη του 

συγκροτήματος αφυδάτωσης της ΜΚΑ 

 

 

Η ΕΥΑΘ ΑΕ, προκειμένου να εξασφαλίσει με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος την προμήθεια εφεδρικών ανταλλακτικών των αντλιών ιλύος και 

πολυηλεκτρολήτη για το συγκρότημα αφυδάτωσης της ΜΚΑ, σύμφωνα με την περιγραφή 

που ακολουθεί 

Προσκαλεί 

 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά μέχρι την 19/2/2019, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 13:00, στη διεύθυνση: 

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

Τσιμισκή 98, ΤΚ 54622 

Θεσσαλονίκη 

 

Ο προϋπολογισμός για την ανωτέρω προμήθεια εκτιμάται στις 3.900,00 € πλέον ΦΠΑ., 

συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών για παράδοση των ανταλλακτικών 

επιτόπου στη ΜΚΑ της ΒΙΠΕΘ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ανταλλακτικά αντλίας ιλύος του συγκροτήματος αφυδάτωσης της ΜΚΑ  

(ΝΜ053BY01S04B του οίκου NETZSCH MOHNOPUMPEN GMBH) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ  ΠΟΣΟΤ. 
ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1 ΣΤΑΤΟΡΑΣ (Pos. 3005) 1 ΜΚΑ, ΒΙΠΕΘ 

2 ΡΟΤΟΡΑΣ  (Pos. 1999) 1 ΜΚΑ, ΒΙΠΕΘ 

3 ΑΞΟΝΑΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ (Pos. Nr. 1998) 1 ΜΚΑ, ΒΙΠΕΘ 

4 ΑΞΟΝΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (Pos. Nr. 1050) 1 ΜΚΑ, ΒΙΠΕΘ 



5 ΠΙΡΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΡΜΟΥ (Pos. Nr. 8235) 2 ΜΚΑ, ΒΙΠΕΘ 

 

CPV :  42124230-5 

Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη των μεταφορικών για παράδοσή 

τους επιτόπου στη ΜΚΑ της ΒΙΠΕΘ (Σίνδος).  

Θα αναφέρεται επίσης ρητώς ο χρόνος παράδοσής τους, καθώς και ο χρόνος εγγύησης των 

υλικών.  

 
Ανταλλακτικά αντλίας πολυηλεκτρολύτη του συγκροτήματος αφυδάτωσης της ΜΚΑ  

(ΝΜ031BY01S04B του οίκου NETZSCH MOHNOPUMPEN GMBH) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΟΥΣ  ΠΟΣΟΤ. 
ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1 ΣΤΑΤΟΡΑΣ (Pos. 3005) 1 ΜΚΑ, ΒΙΠΕΘ 

2 ΡΟΤΟΡΑΣ  (Pos. 1999) 1 ΜΚΑ, ΒΙΠΕΘ 

 

CPV :  42124230-5 

Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη των μεταφορικών για παράδοσή 

τους επιτόπου στη ΜΚΑ της ΒΙΠΕΘ (Σίνδος).  

Θα αναφέρεται επίσης ρητώς ο χρόνος παράδοσής τους, καθώς και ο χρόνος εγγύησης των 

υλικών.  

 

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 την Τεχνική Παραγραφή.  

 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 και 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. 



 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 Β, Μποζανζή, στο 

τηλέφωνο 2310 966481 

 

 
 
 Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 

 


