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ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόµενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προµήθεια και τοποθέτηση δύο οργάνων (ελεγκτής και αισθητήριο ) πεδίου µέτρησης
αιωρούµενων στερεών-θολότητας

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προµήθεια και τοποθέτηση δύο οργάνων (ελεγκτής και αισθητήριο ) πεδίου
µέτρησης αιωρούµενων στερεών-θολότητας

Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Τρίτη 13/1/2015 και 14.00
στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη
Η εταιρία στην οποία θα ανατεθεί η προµήθεια, θα πρέπει καταθέσει προσφορά που θα είναι σύµφωνη µε
τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΡΟΙ
Α) ∆ύο ελεγκτών για τοποθέτηση σε περιβάλλον δεξαµενών λυµάτων:
◊ Εύρος λειτουργίας: -20 οC έως +50oC και ≥90% σχετικής υγρασίας
◊ Τροφοδοσία AC 100-240V, 50/60Hz και έξοδος αναλογικού σήµατος 4-20mA.
◊ Ειδικό περίβληµα µε προστασία ΙΡ66, ανθεκτικό στη διάβρωση (επιπλέον ηλιοπροστασία επιθυµητή)
◊ Οθόνη υψηλής αντοχής, ψηφιακών ενδείξεων
◊ ∆υνατότητα αποθήκευσης δεδοµένων (τουλάχιστον 10.000 µετρήσεων)
◊ Εύκολο µενού πλοήγησης µε πλήκτρα πλοήγησης για διευκόλυνση του χρήστη
◊ Με δυο ψηφιακές εξόδους
◊ Mε έγκριση CE και τήρηση των απαραίτητων ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας
◊ Με δύο χρόνια εγγύηση και επιπλέον δωρεάν τεχνική υποστήριξη από τον προµηθευτή, στα πλαίσια
αυτής.

Β) ∆υο ανοξείδωτων αισθητηρίων µέτρησης για λειτουργία σε συνθήκες λυµάτων και σε συνεχή
βύθιση.
◊ Μέτρηση µε την τεχνική σκεδαζόµενου φωτός – υπερύθρου, ανεξάρτητη του χρώµατος υγρού
◊ Προστασία αισθητηρίου κατά IP68
◊ Aπό ανοξείδωτο χάλυβα
◊ Εύρος µέτρησης 0.001–4000 FNU/NTU; 0.001 mg/L–40.0 g/L
◊ Θερµοκρασιακό εύρος λειτουργίας: 0 οC έως +40oC
◊ Καλώδιο σύνδεσης 20 µέτρων
◊ Σύστηµα αυτόµατου καθαρισµού της κεφαλής
◊ Mε έγκριση CE και τήρηση των απαραίτητων ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας
◊ Με δύο χρόνια εγγύηση και επιπλέον δωρεάν τεχνική υποστήριξη από τον προµηθευτή, στα πλαίσιά
αυτής.
Οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών (π.χ. σφράγιση, αποστολή) από την ασφαλή, τυπική,
τελική παράδοση στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ έως και την τοποθέτηση των οργάνων βαρύνουν τον προµηθευτή.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
•
•
•
•
•
•

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προµηθευτής (ες)
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.
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 Κατερίνα Χριστοδούλου στα τηλ. 2310
966887/2392 57667.

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

Ελένη Παχατουρίδου

