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  Θεσσαλονίκη,  09/09/2019 

  Αρ. πρωτ.   18781     

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για  την προμήθεια Πτερωτών Αντλιών για τα Α/Σ Αποχέτευσης  

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

αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια τεσσάρων (4) 

πτερωτών αντλιών για την εγκατάστασή τους στις αντλίες των Αντλιοστασίων 

αποχέτευσης συνολικού προϋπολογισμού δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00 €) 

πλέον Φ.Π.Α., 

 

Προσκαλεί 

 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τις 

20/09/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα, στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τεσσάρων (4) πτερωτών για 

αντλίες με τα ακόλουθα γενικά χαρακτηριστικά και όπως αναλύονται στον πίνακα 

που ακολουθεί : 

 

I. Τρείς (3) πτερωτές αντλιών τύπου ABS 3002.360 – ME 900/4-53, 90 kW/50 

Hz 

II. Μία (1) πτερωτή αντλίας τύπου PX PUMPS PX4-250-4/67 KW 

 

       

      
                        ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

 
Δ/νση Οικονομικών 
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. &  Αποθηκών 
Πληρ.  Δόκαλης Ιωάννης  
Τηλ.    2310 966971 
Fax:    2310 969430 
e mail : promithies@eyath.gr  

              

            ΠΡΟΣ      

 Κάθε ενδιαφερόμενο 
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Α/Α Αντλιοστάσιο Τύπος Αντλίας Ζήτηση Τεμ. Προϋπολογισμός 

1 
ΑΑ 12 -

Ανάληψη 

ABS 3002.360-
ME 900/4-53, 
90 kW 50 Hz Πτερωτή 3 10.200,00 € 

2 
ΑΑ 14 - 

Χαμόδρακα 
PX PUMPS  PX 
4-250-4/67 KW Πτερωτή 1 2.800,00  € 

 

 

III. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε δεκατρείς  χιλιάδες 

ευρώ (13.000,00€) πλέον ΦΠΑ. 

 

  

    Β. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

   Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα δίδεται σε σφραγισμένο φάκελο και 

θα περιλαμβάνει την τιμή ανά μονάδα προσφερόμενου προϊόντος. Στην τιμή θα 

αναγράφεται ξεχωριστά ο ΦΠΑ, με τον οποίο βαρύνεται το προϊόν. 

 

     

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1. Κάθε συμμετέχων, με την προσφορά του θα καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογη-

τικά: 

 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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ 

κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

 Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ 

κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

 Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι  α) 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 άλλη ανάλογη κατάσταση και β) δεν 

συντρέχει λόγος αποκλεισμού του από αυτούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 73 

παρ.1 και 2 του Ν. 4412/2016. 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.  
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2. 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. Οι προσφορές θα ισχύουν για 90 

ημέρες. 

3. Επιτρέπεται κατάτμηση της προμήθειας ανά είδος.  

4. Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί ανά τεμάχιο και συνολικά.  

5. Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική 
περίπτωση  θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. 

6. 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. 

7. Ο ανάδοχος, θα κληθεί, κατ’ εκτίμηση, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 
των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσο-
στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. 

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

9. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Κανονισμού για την  

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον Κo Αλβανό Κωνσταντί-

νο στο τηλέφωνο 2310 966927. 

  
 
    
 
  Ο Διευθυντής Οικονομικών 
 

 
 

            Δημήτρης Αλεξανδρής 

 




