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  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας για το αντλιοστάσιο Ύδρευσης Σίνδου 

(CPV: 42124290-3 Μέρη φυγοκεντρικών αντλιών) 

 
   Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ανταλλακτικών 

αντλίας No 1 για το αντλιοστάσιο Ύδρευσης Σίνδου  σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί,  

προσκαλεί 

κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το 

αντικείμενο του διαγωνισμού στη  διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.,  Τμήμα  Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών,   

 Τσιμισκή  98,  8ος όροφος,  Τ.Κ.  546 22   Θεσ/νίκη,       

έως  την  Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ.. 

 

α/α Τύπος αντλίας Είδος Ανταλλακτικού Ποσότητα 

1 

Δράκος Πολέμης  

MV 580/2 

Χιτώνια Άξονα-ΙΝΟΧ 3 τεμ 

2 Χιτώνιο στυπιοθήκης-ΙΝΟΧ 1 τεμ 

3 Τριβέας  στυπιοθήκης-ΟΡΕΙΧ 1 τεμ 

4 Τριβέας εδράνων αντλίας-ΟΡΕΙΧ 3 τεμ 

5 Δακτύλιος στυπιοθήκης (φανάρι)-ΟΡΕΙΧ 1 τεμ 

6 Δακτύλιοι στεγάνωσης βαθμίδων-ΟΡΕΙΧ 2 τεμ 

7 Δακτύλιοι στεγάνωσης πτερωτών-ΟΡΕΙΧ 2 τεμ 
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Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη των μεταφορικών για παράδοσή τους 

επιτόπου στις αποθήκες της ΕΥΑΘ ΑΕ. 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Η παράδοση θα γίνει στην αποθήκη της ΕΥΑΘ Α.Ε. στο Καλοχώρι. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο συντομότερος δυνατός. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 12.000,00€ + ΦΠΑ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

-Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού: 

 Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται  η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό 

μητρώο σχετικό με την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του 

φυσικού αντικειμένου της παρούσας, που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά  την ημερομηνία  

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Φορολογική ενημερότητα 

 Ασφαλιστική ενημερότητα 

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 

Δεν τελεί υπό πτώχευση,  δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και  ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί 

υπό  αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες,  ή βρίσκεται σε 

οποιασδήποτε άλλης ανάλογη κατάσταση, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία της 

πρόσκλησης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει από τον 

προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω 

υπεύθυνη δήλωση.  

-   Ο ανάδοχος θα αναδειχθεί για το σύνολο της προμήθειας. 

-  Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προσφέρων με 

τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές 

με βάση τους συνημμένους όρους.  

-   Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί  ανά τεμάχιο 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  90  ημέρες. 



- Ο ανάδοχος, θα κληθεί να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα 

συναφθεί, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον 

Φ.Π.Α.  

-  Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα 

Προμηθειών Δ.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή 

παραλαβής. 

-   Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ  και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ. 

-  Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στους ειδικούς όρους, μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. 

Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο: 2310 966753. 

 

  

Ο Διευθυντής Οικονομικών  

  

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 

 


