
 

                         

                                                                                    

     Θεσσαλονίκη   31/3/2016 

     Αρ. πρωτ.  8686 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προµήθεια δύο αυτόµατων δειγµατοληπτών σε µόνιµη εγκατάσταση  

 

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προµήθεια δύο αυτόµατων δειγµατοληπτών σε µόνιµη εγκατάσταση 

 
 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά µε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Πέµπτη 7/4/2016 και 
14.00 στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
∆ΥΟ (2) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ   

 
 

• Είδος: Αυτόµατος δειγµατολήπτης αποβλήτων, σε ερµάριο – ψυγείο, σταθερής τοποθέτησης 

• Τεµάχια:  ∆ΥΟ (2) 
 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα τεχνικά φυλλάδια και τα σχετικά 
έντυπα, που να αποδεικνύουν όλα τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά (µε ένδειξη της παρακάτω 
σειράς αρίθµησης): 

  
1. Ερµάριο- ψυγείο: εξωτερικό περίβληµα από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή  από ενισχυµένο µε υαλό-νήµα 

GRP,  ανθεκτικό σε συνθήκες υπαίθρου και ακτινοβολία UV, µε θερµοµόνωση και δυνατότητα του 

ψυγείου για λειτουργία στο ύπαιθρο ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών στους + 4 οC, χωρίς φαινόµενα 

δηµιουργίας πάγου ή απόψυξης. Το υλικό θα είναι  πλήρως αδιάβρωτο.  

2. ∆υνατότητες ∆ειγµατοληψίας:  συνεχής/αυτόµατη/χειροκίνητη/βάσει προγράµµατος    

            
                        ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                            

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόµενο 

 

          

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
                 &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972,968,928 
Fax   2310 283117 
E mail promithies@eyath.gr  



 

3. Προγραµµατισµός λήψης δειγµάτων µε το χρόνο και σε αναλογία µε την παροχή (flow proportionate 

sampler), µε καταγραφή όλων των δεδοµένων 

4. Ο δειγµατολήπτης θα λειτουργεί µε άντληση προ της τροφοδοσίας των φιαλών-δειγµάτων. Ανέλκυση 

δείγµατος από βάθος τουλάχιστον 4m 

5. Έκπλυση των σωληνώσεων µε ανακυκλοφορία. 

6. Τροφοδοσία ενός (1) δοχείου, όγκου άνω των 15 λίτρων (έως περίπου 20 λίτρα το µέγιστο) από 

πολυαιθυλένιο. Να υπάρχει, κατασκευαστικά, η δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης του συστήµατος, 

για τροφοδοσία δύο ή τεσσάρων δοχείων. Παράδοση δυο δοχείων (του ως άνω όγκου) ανά 

δειγµατολήπτη.  

7. Μονάδα Προγραµµατισµού - Ελέγχου της µονάδας µε µικροεπεξεργαστή και οθόνη υγρών 

κρυστάλλων, φωτιζόµενη, µε ένδειξη όλων των παραµέτρων. Το πληκτρολόγιο θα είναι από ανθεκτικό 

υλικό κατάλληλο για τις συγκεκριµένες συνθήκες. 

8. Θα παραδοθούν και επιπλέον 20 µέτρα σωλήνα (που χρησιµοποιείται για την παροχέτευση του 

δείγµατος από την αντλία στο δοχείο εντός του θαλάµου), για ύπαρξη εφεδρείας. 

 
 
Επίσης, µε τις τεχνοοικονοµικές προσφορές από τους ενδιαφερόµενους, θα υποβληθούν όλα τα 

απαραίτητα έντυπα/έγγραφα που θα αποδεικνύουν τα εξής: 
 
9. Γραπτή Εγγύηση καλής λειτουργίας εξοπλισµού για δύο (2) έτη (τουλάχιστον) και δωρεάν τεχνική 

υποστήριξη από τον προµηθευτή, στα πλαίσια αυτής. 

10. Γραπτή Εγγύηση διαθεσιµότητας ανταλλακτικών για δέκα έτη  

11. Για τα δύο παραπάνω απαιτούµενα µπορεί εναλλακτικά να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι 

εγγυήσεις αυτές θα δοθούν κατά την παράδοση του εξοπλισµού. 

12. Με βεβαιώσεις/ πιστοποιητικά τήρησης των απαραίτητων ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων 

ασφαλείας 

13. Περιγραφή της παρεχόµενης υποστήριξης για συντήρηση –επισκευή (επιτόπου/στη Θεσσαλονίκη / 

Ελλάδα, χρόνος ανταπόκρισης, άφιξης ανταλλακτικών, ολοκλήρωσης επισκευής κλπ) 

14. Παρουσίαση ενδεικτικού παραδείγµατος κόστους σηµαντικού ανταλλακτικού / συντήρησης  

15. Οι δαπάνες έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, καθώς και εγκατάσταση και 

θέση σε λειτουργία θα βαρύνουν τον προµηθευτή. Όλα τα προαπαιτούµενα µικροϋλικά και 

εξαρτήµατα έως και την πλήρη θέση σε λειτουργία είναι υποχρέωση του. 

16. Ο χρόνος παράδοσης επί τόπου στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ θα είναι το πολύ 45 ηµέρες από την ανάθεση της 

παραγγελίας 

 
Η παραλαβή των δειγµατοληπτών από την ΕΥΑΘ ΑΕ θα ολοκληρωθεί µετά τη θέση τους σε λειτουργία και 

επιπλέον µετά τη δοκιµαστική λειτουργία ενός (1) µήνα. 
 



 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

• 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 τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές. 

• Η προσφερόµενη τιµή των δειγµατοληπτών, 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. 

 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στην κα Κατερίνα Χριστοδούλου ή στον κ. Ιωάννη 

Κορτέση, στα τηλ. 2310 966880/946 και 23920 57667.  

 

 

 

 
 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 

Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
α/α 

 
 

Χρύσα Τσελεγκαρίδου 

 
 

 


