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  Θεσσαλονίκη, 16/09/2019 

 Αρ. πρωτ.     19262   

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για  την προμήθεια τριών (3) υποβρύχιων αντλιών αποστράγγισης  

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

αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια τριών (3) 

υποβρύχιων αντλιών αποστράγγισης, συνολικού προϋπολογισμού δέκα 

πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) πλέον Φ.Π.Α.  

 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τις 

27/09/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, 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 τριών (3) υποβρύχιων αντλιών 

αποστράγγισης με τα εξής γενικά χαρακτηριστικά : 

 

 παροχή Q=150M 3/h 

 διάμετρο εξόδου DN150  

 ονομαστική ισχύς κινητήρα : 10KW 

 

 

       

      
                        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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2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε δεκαπέντε  

χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

1. Τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω υποβρύχιων αντλιών 

αποστράγγισης είναι τα ακόλουθα: 

 

I. Παροχή Q = 150m3/h 

II. Μανομετρικό h ≈ 10m 

III. Διάμετρος εξόδου DN=150mm 

IV. Ολικός βαθμός απόδοσης ≥55% 

V. Ονομαστική ισχύς κινητήρα P=10KW (3Φ, 380±10%, 50 Hz) 

VI. Στροφές αντλίας – κινητήρα ≈ 2900 rpm 

VII. Αριθμός εκκινήσεων ≥20 εκ/ώρα 

VIII. Η αντλία θα είναι ομοαξονικά συζευγμένη με τον κατακόρυφο ηλεκτρονικό 

κινητήρα υποβρύχιου τύπου και θα διαθέτει χερούλι ανέλκυσης. 

IX. Θα είναι εξοπλισμένη με υποβρύχιο καλώδιο (SUBCAB) μήκους περίπου20 m, 

X. Το βάρος της αντλίας – κινητήρα θα είναι περίπου 80 kgrs. 

XI. Θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος μέχρι 450 C. 

XII.  Θερμοκρασία ρευστών προς άντληση μέχρι 400 C. 

XIII. Τα τυλίγματα στάτορα του κινητήρα θα είναι μόνωσης κλάσης. Η 

θερμοκρασία μέχρι 1800  C, και ανθεκτικά σε υγρασία. 

XIV. Προστασία κινητήρα και καλωδίου IP 68. 

XV. Εξωτερικό (ανοιχτό) σύστημα ψύξης αντλίας – κινητήρα εξωτερικό (ανοικτό) 

με μανδύα ψύξης. 

XVI. Στεγανοποίηση με δύο μηχανικούς στυπιοθλήπτες. 

XVII. Έδραση με δύο έδρανα και βασισμένη στην αρχή της σταθερής πλωτής 

έδρασης. 

XVIII. Η πτερωτή θα είναι κλειστού τύπου μονοκάναλη ή ολιγοκάναλη. 

XIX. Υλικό κατασκευής αντλίας αλουμινίου, υλικό άξονα ανοξείδωτος χάλυβας, 

υλικό πτερωτής από σκληρωμένο χυτοσίδηρο, υλικό φθαρτών μερών από 

ελαστικό νιτρίλιο. 

 

Γ. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

    

  1. Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του Διαγωνιζομένου θα περιέχει 

υποχρεωτικά τα κάτωθι: 

 

α.    Τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου προϊόντος,  
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β. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ανάδοχος θα παραδώσει τα υπό προμήθεια υλικά εφ’ 

άπαξ στην αποθήκη Καλοχωρίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το αργότερο ένα (1) μήνα 

μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,  

 

Δ. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

1. 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 Φ.Π.Α., 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 άλλης ανάλογη κατάσταση και β) 

δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του από αυτούς 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.  

 

2. Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα 

επιλεγεί ο προμηθευτής με τη χαμηλότερη συνολική προσφερόμενη τιμή, από 

εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές. Οι προσφορές θα 

ισχύουν για  90 ημέρες. 

 

3. Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί ανά τεμάχιο και συνολικά. 
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4. Το ποσοστό του αναλογούντος Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική 

περίπτωση θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. 

 

5. 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 σχετι-

κών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής. 

 

6. Ο ανάδοχος, θα κληθεί, κατ’ εκτίμηση, 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. 

 

7. Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ. 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. 

 

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

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. 

 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στοκ Κ.Λαζαρίδη Σπυρίδωνα 

στο τηλέφωνο 2310 966668. 

 

 

 

 

      Ο Διευθυντής Οικονομικών 
                           A/A 
 
 
 
           

              Βακαλφώτης Νικόλαος 

 




