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Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Προμήθεια βρώσιμου γράσου
Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προκειμένου να προβεί στην προμήθεια 500 λίτρων ειδικού
βρώσιμου γράσου για τις ανάγκες των αντλιοστασίων Δενδροποτάμου και
Καλοχωρίου, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν.
Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την
Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 στην διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος
Fax 2310 283117
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΣΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΝΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η παραγωγός εταιρεία του λιπαντικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2001 ή κατά
ISO 9001:2000, για τον σχεδιασμό, παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία
λιπαντικών.
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Το προσφερόμενο λιπαντικό θα είναι κατάλληλο για τη χρήση που
αναφέρεται, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, δηλαδή θα αναφέρονται
απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού, οι Διεθνείς Κανονισμοί-Πρότυπα σύμφωνα με
τα οποία κατασκευάζεται το προσφερόμενο λιπαντικό και ο προμηθευτής οφείλει να
υποβάλει μαζί με την προσφορά του και ένα αντίγραφο αυτών (Technical data).
Επίσης θα υπάρχει, επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό ποιότητας εν ισχύει
για το παρεχόμενο λιπαντικό, από αναγνωρισμένο οίκο του Εσωτερικού ή του
Εξωτερικού (Approvals certificate).

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση: 500lt
Ποιοτικά χαρακτηριστικά:

•

•

Βρώσιμο λιπαντικό με πιστοποιητικό καταλληλότητας NSF H1 (ή
αντίστοιχο) για χρήση σε μηχανήματα όπου είναι πιθανή η επαφή
λιπαντικού με τρόφιμο.
Βάσης αλουμινίου

Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του Διαγωνιζομένου θα περιέχει υποχρεωτικά
τα κάτωθι:
1. Τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου προϊόντος (Εδώ
περιλαμβάνονται οι πλήρεις τεχνικές περιγραφές και τα Τεχνικά
Φυλλάδια.
2. Πιστοποιητικά ποιότητας (Approvals).
3. Πιστοποιητικό καταλληλότητας NSF H1 (ή αντίστοιχο) για χρήση του
προσφερόμενου γράσου σε μηχανήματα όπου είναι πιθανή η επαφή
λιπαντικού με τρόφιμο.
4. Μεταφρασμένο και επίσημα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του κατά ISO
9001 : 2000 ή ISO 9001 : 2001 πιστοποιητικού, του Εργοστασίου
κατασκευής των λιπαντικών
5. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται με σαφήνεια η ποσοτική
παράδοση των λιπαντικών το πολύ εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη
ζήτηση τους.
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Εδώ περιλαμβάνεται η τιμή ανά λίτρο για το προσφερόμενο προϊόν.
Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ (€)+ΦΠΑ.
Η γλώσσα σύνταξης των κειμένων των προσφορών θα είναι η Ελληνική, ενώ
των τεχνικών εγχειριδίων η Ελληνική ή η Αγγλική. Έγγραφα που θα υποβληθούν σε
άλλη γλώσσα δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη και θα θεωρούνται ως μη παραδοθέντα.
Μεταφράσεις οποιουδήποτε εγγράφου (π.χ. απλού κειμένου, πιστοποιητικών,
εγκρίσεων, βεβαιώσεων, κτλ) όπου απαιτούνται, θα είναι επίσημα επικυρωμένες.

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 τεχνικές
προδιαγραφές.
• 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 γίνεται σε 45 έως 60 ημέρες από την παραλαβή
αυτών από το Τμήμα Προμηθειών (Τσιμισκή 98).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Κ.
Παπαδόπουλο στο τηλέφωνο: 2310 966753.
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ.
•

Η προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου

