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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε 

Θεσσαλονίκη,  18-07-2018                                                        
Αρ.  Πρωτ:       15456                                           

Διεύθυνση: Οικονομικών                     
Τμήμα: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών Προς 
Πληρ: Πετρόπουλος Σπύρος 
Τηλ:  2310-966972 
email: promithies@eyath.gr 

Κάθε ενδιαφερόμενο                    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προμήθεια ανταλλακτικών αντλητικών συγκροτημάτων της ΜΚΑ 
 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να προβεί στην 

ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια εφεδρικών ανταλλακτικών των 

αντλιών εισόδου της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (CPV: 42124290-3), σύμφωνα με 

τους ειδικούς όρους που ακολουθούν 

                                                                                                                                                                                                             

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

αντικείμενο του διαγωνισμού στη  διεύθυνση:  

ΕΥΑΘ Α.Ε.  

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών   

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος 

Τ.Κ.  54622, Θεσ/νίκη        
έως  την  29η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 

 

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 3.200€ πλέον Φ.Π.Α 

                       

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                  
 
Άρθρο 1: Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνει την προμήθεια επτά (7) τεμαχίων 

ανταλλακτικών αντλιών εισόδου τύπου J8-300TWGSQ και J200-2TQS οίκου VARISCO και 

παράδοση τους στη ΜΚΑ της ΒΙΠΕΘ. 

 

Άρθρο 2: Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων ανταλλακτικών είναι οι εξής: 

 
α/α Περιγραφή είδους Ποσότητα Τόπος Παράδοσης 

1 
ΜΗΧ. ΣΤΥΠ/ΤΗΣ VARISCO 
T50 WWV (J200-2, J8-300) 

1 ΜΚΑ, ΒΙΠΕΘ 
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2 
ΔΙΣΚΟΣ ΦΘΟΡΑΣ VARISCO 

J200-2, J8-300-GN 
1 MKA, ΒΙΠΕΘ 

3 
ΠΤΕΡΩΤΗ VARISCO J200-2, 

J8-300-G (χυτοσίδηρος) 
2 ΜΚΑ, ΒΙΠΕΘ 

4 
ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ J8-300 
2 ΜΚΑ, ΒΙΠΕΘ 

5 ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ J8-300-TWG 1 MKA, ΒΙΠΕΘ 

 

Άρθρο 3: Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των μεταφορικών για την 

παράδοση των ανωτέρω ανταλλακτικών στη ΜΚΑ της ΒΙΠΕΘ (Σίνδος), ρητός προσδιορισμός 

του χρόνου παράδοσης των ανωτέρω ανταλλακτικών καθώς και του χρονικού διαστήματος της 

εγγύησης καλής λειτουργίας τους. 

 

 

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.  

 

-Οι προσφορές θα δοθούν ανά τεμάχιο αλλά και συνολικά. 

 

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

προμηθευτής με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, εφόσον οι προσφορές έχουν κριθεί ως 

αποδεκτές. 

 

-Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση 

θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. 
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-Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτού από το Τμήμα 

Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου από την επιτροπή 

παραλαβής. 

 

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

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

  

-Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Καλαφάτη στο τηλέφωνο : 

2310969481 
 

 

 

 
Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 
 
 

   Δημήτρης Αλεξανδρής 
 
 

 




