
 

                                                                                     

    Θεσσαλονίκη  21/1/2020 

    Αρ. πρωτ.  1442 

 

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την προμήθεια δοσιμετρικών αντλιών διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου 

(CPV: Αντλίες δοσιμέτρησης 42122230-1) 
 

 

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη 

διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την προμήθεια τεσσάρων (4) δοσιμετρικών 

αντλιών διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, προϋπολογισμού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€), 

πλέον ΦΠΑ 

 

 
Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε φάκελο, μέχρι την Δευτέρα 3/2/2020 και ώρα 

13.00 στη διεύθυνση: 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 

 

 

 

 

 

         
                          ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Δ/νση  Οικονομικών 
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. 
 & Αποθηκών 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972 
Fax   2310 969430 
E mail promithies@eyath.gr 

spypetr@eyath.gr  

                           

 

 

Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 
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Ειδικοί όροι 

 

α. Τεχνική περιγραφή  

 
Δοσιμετρικές αντλίες διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου 

1. Αντλία παροχής 30 lt/h, ένα (1) τεμάχιο, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Βηματικός κινητήρας. 

 Διαφραγματική. 

 Πίεση λειτουργίας από 3 έως 6 bar. 

 Ρύθμιση με σήμα τύπου παλμού εισόδου – εξόδου. 

 Ρύθμιση με αναλογικό σήμα 0/4-20 mA εισόδου – εξόδου. 

 Χαμηλή στάθμη/κενή δεξαμενή χημικού. 

 Εκκίνηση – κράτηση από απόσταση. 

 IP 65. 

 Επαφή βλάβης αντλίας. 

 Βάση στήριξης. 

 

2. Αντλίες παροχής 6 lt/h, τρία (3) τεμάχια, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Βηματικός κινητήρας. 

 Διαφραγματική. 

 Πίεση λειτουργίας από 8 έως 10 bar. 

 Χαμηλή στάθμη/κενή δεξαμενή χημικού. 

 IP 65. 

 Παλμούς εμβολισμού. 

 Εκκίνηση – κράτηση από απόσταση. 

 Επαφή εμβολισμού. 

 Επαφή βλάβης αντλίας. 

 Βάση στήριξης. 

 

β. Εγγυήσεις – πιστοποιητικά  

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία με την προσφορά της θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω: 

 Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ο κατασκευαστής (εταιρεία, χώρα, εργοστάσιο κατασκευής). 
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 Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται η εγγύησης ποιότητας του κατασκευαστή, η διάρκειά της και 

τι καλύπτει. 

Η γλώσσα σύνταξης των κειμένων των προσφορών θα είναι η Ελληνική, ενώ απαιτείται να 

χορηγηθεί και πλήρης οδηγός χρήσης για το προσφερόμενο υλικό στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

 

γ. Παράδοση υλικών – λοιπά  

Στο κόστος αγοράς περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: 

 Οι δαπάνες όλων των υλικών (π.χ. σφράγιση, αποστολή) έως την ασφαλή, τυπική, τελική 

παράδοση στους χώρους του Συνεργείου της ΕΥΑΘ ΑΕ στην περιοχή «Σφαγεία» της 

Θεσσαλονίκης, ΤΚ  546 27. 

 Εκκίνηση της λειτουργίας των αντλιών μετά την εγκατάστασή τους και εκπαίδευση του 

προσωπικού της ΕΥΑΘ στο χειρισμό τους (βαθμονόμηση, συντήρηση κτλ). 

Ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά. 

 

Γενικοί όροι 

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν: 

 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, το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ κατά  την ημερομηνία  

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 

α) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις 

β) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του   δραστηριότητες ή βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση. 

γ) Δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των 

περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 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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 Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί 

προμηθευτής με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές 

έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις ανωτέρω 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. 

 Τρόπος πληρωμής αναδόχου – Δικαιολογητικά πληρωμής 

Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτείται:  

α) πρωτόκολλο παραλαβής 

β) τιμολόγιο του αναδόχου  

δ) φορολογική ενημερότητα 

ε) ασφαλιστική ενημερότητα 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σε 45-60 ημέρες από την παραλαβή αυτού από το Τμήμα 

Προμηθειών ΔΥ & Αποθηκών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την Επιτροπή 

Παραλαβής. 

Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση ποσοστού 0,07%, επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 

καθώς και κράτηση ποσοστού 0,06% επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΑΕΠΠ. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στον κ Αναστάσιο 

Γρεβενίτη, ή στον κ Κωνσταντίνο Ζαμπέτογλου, ή στο Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & 

Αποθηκών της ΕΥΑΘ Α.Ε., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: τηλ 2310 969491/596, 2310 

966972, email agrevenitis@eyath.gr / promithies@eyath.gr 

 

 

 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Χρονολογικό αρχείο  
2. Δ/νση Οικονομικών 

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών 
 
 
 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
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