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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

 
 

                           Θεσσαλονίκη 18/7/2019     
                             Αρ. πρωτ.: 15475 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.  

& ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

Πληρ.: Χ. Τσελεγκαρίδου 

Τηλ.: 2310-966928 

Fax: 2310-969430 

Email:  promithies@eyath.gr 
 

 

 

 

 

 
 

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προμήθεια ειδικών αερίων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού 

Θεσσαλονίκης   
 

 
   Η  Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδικών αερίων 

στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (CPV: 24100000-5) για χρονική διάρκεια τριών 

(3) ετών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν,  

προσκαλεί 

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

αντικείμενο του διαγωνισμού στη  διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.,  Τμήμα  Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών,   

 Τσιμισκή  98,  8ος όροφος,  Τ.Κ.  546 22   Θεσ/νίκη,       

έως  την  Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 και ώρα 13.30 μ.μ.. 

 Εκτιμώμενος συνολικός  προϋπολογισμός 14.000,00 € πλέον ΦΠΑ 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ/  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Φιάλες) 

1 

Αέριο Ήλιο (He) 

α) Καθαρότητα τουλάχιστον 99,9999 % σε Ήλιο. 

β) Υγρασία (Η2Ο), ≤0,5 ppm. 

γ) Οξυγόνο (Ο2), ≤0,1 ppm. 
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δ) ΗC ή CnHm, ≤0,1 (v)ppm. 

ε) Αλογ. Υδρογονάνθρακες,hal. ΗC, ≤1 ppb. 
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 Αέριο Άζωτο (Ν2) - Καθαρότητας ECD 

α) Καθαρότητα τουλάχιστον 99,9999 % σε Άζωτο. 

β) Υγρασία (Η2Ο), ≤0,5 ppm. 

γ) Οξυγόνο (Ο2), ≤0,1 ppm. 

δ) Υδρογονάνθρακες ή ΗC, ≤0,1 ppm. 

ε) Αλογ. Υδρογονάνθρακες, hal. ΗC, ≤1 ppb. 
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Αργό (Ar) 

α) Καθαρότητα τουλάχιστον 99,9995 % σε Αργό. 

β) Υγρασία (Η2Ο), ≤0,5 ppm. 

γ) Οξυγόνο (Ο2), ≤0,1 ppm. 

δ) ΗC ή CnHm, ≤0,1 (v)ppm. 
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4 

Ηδρογόνο (Η)  

α) Καθαρότητα τουλάχιστον 99,9999 % σε Υδρογόνο. 

β) Υγρασία (Η2Ο), ≤0,5 ppm. 

γ) Οξυγόνο (Ο2), ≤0,1 ppm. 

δ) ΗC ή CnHm, ≤0,1 (v)ppm. 
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Air zero  

α) Οξυγόνο (Ο2) 20%  

β) Άζωτο (Ν2) 80%  

γ)Υγρασία (Η2Ο), ≤3  ppm. 

δ) ΗC ή CnHm, ≤0,5 ppm. 
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      Αέριο Άζωτο (Ν2)  

α) Βιομηχανικής Καθαρότητας  
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B. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΛΟΙΠΑ 

 

1. Η προσφορά αφορά την πλήρωση φιάλης 50l (όγκος αερίου τουλάχιστον 9,1 m
3
 ανά φιάλη και πίεση 

εμφιάλωσης 200 bar/15
ο
C) K και τη χρήση αυτής για όσο διάστημα απαιτηθεί. 

2. Η τιμή θα δίνεται σε €/m
3
 αερίου για τις συνολικές ποσότητες που αναγράφονται στον παραπάνω 

πίνακα. 

3. Εκτιμώμενη χρονική διάρκεια 3 ετών. 

4. Εάν δεν εξαντληθούν οι αναφερόμενες ποσότητες, να υπάρχει δυνατότητα χρονικής παράτασης της 

σύμβασης μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων με την ίδια τιμή σε €/m
3
. 

5. Κατά την τμηματική παράδοση των φιαλών, αυτές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ανάλυσης, το 

οποίο θα πιστοποιεί ότι το περιεχόμενο αέριο είναι ίσης ή καλύτερης ποιότητας από τα παραπάνω 

τεχνικά χαρακτηριστικά. Διαφορετικά τα αέρια δε θα γίνονται αποδεκτά. 

6. Να γίνει προσκόμιση του Δελτίου Ασφαλείας για το κάθε προϊόν στην αρχή της σύμβασης.  

7. Η τμηματική παράδοση θα γίνεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσ/νίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) σε 

Προσωπικό του Τμήματος Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού (Τ.Ε.Ε.Ν.) στην περιοχή Ιωνίας, εντός 

πέντε (5) ημερών από την παραγγελία.  

8. Να υπάρξει δέσμευση για ύπαρξη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου της σύμβασης εφεδρικής φιάλης 

για κάθε ένα αέριο στον χώρο αποθήκευσης φιαλών των Ε.Ε.Ν.Θ. χωρίς ενοίκιο (να συμπεριληφθεί 

στην τελική τιμή). Οι εφεδρικές φιάλες θα μπορούν να καταναλώνονται και εκτός του χρονικού ορίου 

της σύμβασης. 

9. Η χρήση τη φιάλης (να μην υπολογίζεται επιπλέον ενοίκιο της φιάλης) και τα έξοδα μεταφοράς να 

συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. 

10. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την ασφαλή μεταφορά και παράδοση των φιαλών. 

11. Οι φιάλες των 50l που θα παραδίδονται στην Ε.Υ.Α.Θ. A.E., θα έχουν σε εμφανή σημείο την 

ημερομηνία επόμενης υδραυλικής τους δοκιμής, η οποία θα είναι το νωρίτερο ένα εξάμηνο μετά την 

ημερομηνία παράδοσης του αερίου στην Ε.Υ.Α.Θ. A.E. 

 

Γ. ΤOΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Στο Εργαστήριο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσ/νίκης,  Ν. Ιωνία Θεσσαλονίκης (όπισθεν 

Σιδενόρ) με πιστοποιητικό ανάλυσης. 
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Δ.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1086, στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι τα προσφερόμενα υλικά 

πληρούν τα αιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά  Α.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ με κατάθεση των 

προδιαγραφών αυτών 

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι θα τηρήσει τα 

απαιτούμενα στην παράγραφο  Β. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΛΟΙΠΑ. 

 

 

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 

ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.  

-   Ο ανάδοχος θα αναδειχθεί για το σύνολο της προμήθειας 

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

τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές 

με βάση τους συνημμένους ειδικούς και γενικούς όρους.  

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

ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. 

-   Οι προσφορές θα ισχύουν για  90  ημέρες. 

- Ο ανάδοχος, θα κληθεί, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα 

συναφθεί, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον 

Φ.Π.Α.  
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-  Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα 

Προμηθειών Δ.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή 

παραλαβής. 

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

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

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στους ειδικούς όρους, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. 

Σερετούδη Γεωργία στο τηλέφωνο: 2310 969501. 

  

 

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών  

  

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
 

 

  

 

   

 


