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  Θεσσαλονίκη, 09-01-2019 

  Αρ. πρωτ.       358   

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για  την προμήθεια αναπλήρωσης στήλης Zalion 1200 (25 τεμάχια) 

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

με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια αναπλήρωσης στηλών Zalion 

(25 τεμάχια) για παραγωγή απιονισμένου νερού που χρησιμοποιείται στο Τμήμα 

Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού για δύο (2) χρόνια, συνολικού προϋπολογισμού 

δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (2.450,00€) πλέον ΦΠΑ  

 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τις 24-01-

2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 

Ειδικοί όροι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Στήλης Zalion 1200 

 

1. Να έχει ταχύτητα ροής 600 L/min. 

2. Να έχει διαστάσεις 1100 mm x 154 mm. 

3. Να παρέχει απιονισμένο νερό με αγωγιμότητα 0,3 mS/cm. 

4. H ρητίνη να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ποιότητας. 

 

Τα παραπάνω τέσσερα σημεία να τεκμηριώνονται με τεχνικό φυλλάδιο που θα 

υποβάλλει ο προμηθευτής μαζί με την προσφορά. 

 

       

      
                        ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Δ/νση Οικονομικών 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. &  Αποθηκών 

Πληρ.  Ν. Μ. Βογιατζής 

Τηλ.   2310 966972 

Fax:   2310 969430 

e mail: promithies@eyath.gr  
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                Κάθε ενδιαφερόμενο 
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5. Να υποβληθεί, μαζί με την προσφορά, υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής θα 

παραδίδει τις στήλες στο Εργαστήριο, δύο (02), το μέγιστο, εργάσιμες ημέρες μετά 

από προφορική ή έγγραφη ειδοποίηση. 

 

 

Γενικοί όροι 

 

Κάθε συμμετέχων, με την προσφορά του θα καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 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 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

 Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

 Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι  α) 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 και β) δεν συντρέχει λόγος 

αποκλεισμού του από αυτούς περιλαμβάνονται στο άρθρο 73 παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016 

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.  

 

 

Λοιποί όροι 

 

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

προμηθευτής με τη χαμηλότερη συνολική προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι 

προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές.  

Οι προσφορές θα ισχύουν για  90  ημέρες. 

Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,06% υπερ ΑΕΠΠ. 

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

Προσωπικών Δεδομένων 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Μ. Κοντοπούλου στο τηλ. 

2310969495. 

 

      Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

            Δημήτρης Αλεξανδρής 

 


