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ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόµενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την αντικατάσταση µεταλλικών παραθύρων στο κτίριο αφυδάτωσης της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ
Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσίας αντικατάστασης µεταλλικών παραθύρων στο
κτίριο αφυδάτωσης της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, προϋπολογισµού δαπάνης δεκαπέντε χιλιάδων (15.000€) ευρώ περίπου,
πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν
Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την ∆ευτέρα 30/3/2015 και
14.00 στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Τουριστικών (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) θα αντικατασταθούν τα υφιστάµενα
παράθυρα µεταλλικών κουφωµάτων, µε νέα κουφώµατα από προφίλ αλουµινίου, χωρίς θερµοδιακοπή και
απλό (µονής υάλωσης) διάφανο υαλοπίνακα πάχους 5mm, ανθεκτικά, κατάλληλα για βιοµηχανική χρήση και
για το συγκεκριµένο διαβρωτικό περιβάλλον, µε ηλεκτροστατική βαφή χρωµατολογίου RAL επιλογής της ΕΥΑΘ
ΑΕ. (αποχρώσεις του πράσινου).
Το προφίλ αλουµινίου που θα χρησιµοποιηθεί, πάχους τουλάχιστον 1.4mm, θα έχει ελάχιστο πλάτος κάσας
6cm και θα είναι τουλάχιστο 8kg/m2 κουφώµατος. Οι ενώσεις των προφίλ (φάλτσα) θα γίνονται µε
πρεσσαριστές γωνιές για γωνιάστρα µε ειδική κόλλα συναρµογής. Τα κουφώµατα θα παραδοθούν
τοποθετηµένα µε περιµετρική στεγάνωση σε τυχόν κενά στο πλαίσιο από µπετόν του κτιρίου µε ειδικό αφρό
πολυουρεθάνης.
Τα στοιχεία που απαιτείται να αντικατασταθούν παρουσιάζονται ως παρακάτω:
Α) ∆έκα (10) πλαίσια αλουµινίου αποτελούµενα το καθένα από τρία σταθερά ανοίγµατα και δύο
ανακλινόµενα µε µηχανισµό «αεροπλανάκι» µε τζάµια µονής υάλωσης και σταθερή σήτα fiberglass
στα ανακλινόµενα, συνολικών διαστάσεων το κάθε πλαίσιο 360cm πλάτος Χ 90cm ύψος περίπου.
Β) ∆ύο (2) πλαίσια αλουµινίου αποτελούµενα το καθένα από τέσσερα σταθερά ανοίγµατα και δύο
ανακλινόµενα µε µηχανισµό «αεροπλανάκι» µε τζάµια µονής υάλωσης και σταθερή σήτα fiberglass
στα ανακλινόµενα, συνολικών διαστάσεων το κάθε πλαίσιο 420cm πλάτος Χ 90cm ύψος περίπου.
Γ) Ένα σταθερό πλαίσιο αλουµινίου µε τζάµια µονής υάλωσης, διαστάσεων 90cm πλάτος Χ 70cm ύψος.

Ο ανάδοχος θα καταθέσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας από τον προµηθευτή υλικών,
πιστοποιητικά ποιότητας βαφής QUALICOAT (εξειδικευµένου οίκου αξιολόγησης), ενδεικτικές πιστοποιήσεις
κουφωµάτων του προµηθευτή, καθώς και το χρόνο εγγύησης της κατασκευής (τουλάχιστον 5-ετής). Επίσης θα
κατατεθεί από τον ανάδοχο η εγγραφή σε οικείο Επιµελητήριο Ελλάδας και η πιστοποίησή του ως
κατασκευαστής κουφωµάτων.
Με την προσφορά του θα καταθέσει τεχνικά φυλλάδια της προµηθεύτριας εταιρείας µε περιγραφή των
χαρακτηριστικών & τα επιµέρους προφίλ που θα χρησιµοποιηθούν, καθώς και ενδεικτικό κατάλογο µε
ανάλογες εφαρµογές τοποθέτησης κουφωµάτων.
Στην τιµή προσφοράς θα περιλαµβάνονται οι εργασίες αποξήλωσης των υφιστάµενων στοιχείων, η
προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση των νέων παραθύρων. Περιλαµβάνεται επίσης κάθε δαπάνη για χρήση
τυχόν µηχανηµάτων µε τους χειριστές τους για την αποξήλωση και επανατοποθέτηση.
Για το λόγο αυτό, αλλά και προκειµένου ο προσφέρων να λάβει γνώση των συνθηκών επιτόπου και να
προβεί στις δικές του τελικές µετρήσεις διαστάσεων, καθώς δύναται τροποποίηση των διαστάσεων κατά
περίπτωση, κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, µετά από συνεννόηση στα
τηλ 23920 57667, 2310 789897 και 2310 966883 (κα Κατερίνα Χριστοδούλου, ή κ. Ιωάννη Κορτέση).
Ο χρόνος παράδοσης – τοποθέτησης του εξοπλισµού ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από την ανάθεση της
παραγγελίας. Η πληρωµή θα γίνει µετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης όλου του εξοπλισµού. Είναι δυνατή η
χορήγηση προκαταβολής µετά την ανάθεση της παραγγελίας σε ποσοστό έως 30% του οικονοµικού
αντικειµένου.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
• Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο πάροχος 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.
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