
 

                                                                                     

    Θεσσαλονίκη 2/7/2020 

     Αρ. πρωτ.  11847 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την προμήθεια μίας (1) υποβρύχιας αντλίας για τη μονάδα των βοθρολυμάτων 

και μίας (1) εφεδρικής υποβρύχιας αντλίας για τη μονάδα της εξάμμωσης 
αστικών λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης  

CPV:  42122430-3  

 
 

 

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

διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια μίας (1) υποβρύχιας αντλίας για τη μονάδα 

των βοθρολυμάτων και μίας (1) εφεδρικής υποβρύχιας αντλίας για τη μονάδα της εξάμμωσης 

αστικών λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ), συνολικού 

προϋπολογισμού δεκατριών χιλιάδων, πεντακοσίων ευρώ (13.500,00€), πλέον ΦΠΑ 

 
 

 
Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε φάκελο, μέχρι την Τρίτη 4 Αυγούστου 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 

 

                           

 

 

 

Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

          

mailto:promithies@eyath.gr
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Ειδικοί όροι 

 

Άρθρο 1  Αντικείμενο διαγωνισμού 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την προμήθεια: 

(α) μίας (1) νέας υποβρύχιας αντλίας XYLEM – Flygt, τύπου ΝΡ3153.185 ΗΤ–455, 13.5 

kW/400V/SD, DN100, με μη εμφρασσόμενη σκληρυμένη HARD IRON πτερωτή, για τη μονάδα 

βοθρολυμάτων εκτιμώμενου ποσού 10.000,00€ πλέον ΦΠΑ  

(β) μίας (1) νέας υποβρύχιας αντλίας XYLEM – Flygt, τύπου Ν3085.060 ΜΤ–460, ονομαστικής 

ισχύος 2 kW, με πτερωτή HARD IRON, με αισθητήρες υπερθέρμανσης και υγρασίας, με 

ηλεκτρονικό προστασίας Minicas II, για τη μονάδα εξάμμωσης αστικών λυμάτων εκτιμώμενου 

ποσού 3.500,00€ πλέον ΦΠΑ 

 

Άρθρο 2 Γενικές απαιτήσεις 

 Καθεμιά από τις αντλίες θα είναι καινούρια, αμεταχείριστη και άριστης ποιότητας.  

 Η δαπάνη έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση επιτόπου στην ΕΕΛΘ θα βαρύνει τον 

ανάδοχο (κατασκευαστή ή προμηθευτή). 

 

Άρθρο 3 Φάκελος δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς 

1. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος προς την ΕΥΑΘ στην οποία θα αναφέρει την 

επιχειρηματική μονάδα του (εργοστάσιο/α) στην οποία κατασκευάζεται ο εξοπλισμός. Εφόσον δεν 

θα κατασκευάσει ό ίδιος το τελικό προϊόν σε δική του επιχειρηματική μονάδα, στην Υπεύθυνη 

Δήλωση θα αναφέρεται η άλλη επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το 

προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  

Επίσης θα επισυναφθεί και Υπεύθυνη Δήλωση τους, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα 

γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα 

κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο 

επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή για εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους κατ’ ελάχιστο 

από την έναρξη λειτουργίας ή δεκαπέντε μήνες από την παράδοση του εξοπλισμού. Κατά την 

περίοδο της εργοστασιακής εγγύησης καλής λειτουργίας ο διαγωνιζόμενος (προμηθευτής ή 

κατασκευαστής) εγγυάται την καλή και αποδοτική λειτουργία των υποβρύχιων αντλιών σε όλο το 

ως άνω προτεινόμενο χρονικό διάστημα. Η εγγύηση (εργοστασιακή) θα καλύπτει τη μη 

επισκευάσιμη βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή αστοχίας υλικού ή κακής κατασκευής 

χωρίς καμιά αποζημίωση ή αμοιβή ή επιβάρυνση εκ μέρους της ΕΥΑΘ ΑΕ. Εξαιρείται η 

περίπτωση κακής χρήσης του εξοπλισμού. 
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3. Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή σχετικά με το χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού, ο οποίος 

δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12 εβδομάδες (από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης)  

 

Άρθρο 4 Τεχνικά χαρακτηριστικά  

(α) Υποβρύχια αντλία XYLEM – Flygt, με μη εμφρασσόμενη σκληρυμένη HARD IRON πτερωτή, 

τύπου ΝΡ3153.185 ΗΤ–455, με παροχή  121,2 m3/h σε μανομετρικό ύψος 16,3 μΥΣ, ονομαστικής 

ισχύος ηλεκτροκινητήρα 13.5 kW/400V/SD, DN100.  

Τεμάχια (pieces): 1 (ένα) – για μονάδα βοθρολυμάτων 

 

(β) Υποβρύχια αντλία XYLEM – Flygt, τύπου Ν3085.060 ΜΤ–460, ονομαστικής ισχύος 2 kW, με 

πτερωτή HARD IRON, με αισθητήρες υπερθέρμανσης και υγρασίας, με ηλεκτρονικό προστασίας 

Minicas II (vortex, 21,5 m3/h, 7,7 m, 400V/2865rpm/50Hz, DN50) 

Τεμάχια (pieces): 1 (ένα) – για μονάδα εξάμμωσης αστικών λυμάτων 

 

Γενικοί όροι 

Άρθρο 5 Υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής 

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 Διαγωνισμού και θα επιλεγεί ο 

οικονομικός φορέας 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 

 

Άρθρο 6 Τρόπος πληρωμής αναδόχου – Δικαιολογητικά πληρωμής 

Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτείται:  

α) πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 

 β) τιμολόγιο του αναδόχου  

δ) φορολογική ενημερότητα 

 ε) ασφαλιστική ενημερότητα 

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σε 45-60 ημέρες από την παραλαβή αυτών 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). 

 

Άρθρο 7: Ενστάσεις 

Κατά της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, της συμμετοχής οικονομικού φορέα και της 

απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθ. 127 του Ν. 4412/2016 η 

υποβολή ενστάσεων ενώπιον του Δ.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., που αποφαίνεται οριστικώς επί τούτων. Οι 

ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο.  

Ειδικά η ένσταση κατά της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβάλλεται σε προθεσμία που 

εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 
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Άρθρο 7: Υπογραφή σύμβασης  

Ο προσωρινός ανάδοχος, μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή μετά 

την ολοκλήρωση των διαδικασίας των ενστάσεων, εφόσον δεν ανατραπεί από αυτήν το αποτέλεσμα, 

καλείται εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού να 

προσέλθει για  την υπογραφή της Σύμβασης,  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εμφανιστεί για την υπογραφή της σύμβασης στην παραπάνω 

προθεσμία ή δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή, η εγγύηση συμμετοχής του  καταπίπτει υπέρ 

της ΕΥΑΘ ΑΕ και η Εταιρεία μπορεί να προχωρήσει στην ανάδειξη νέου αναδόχου τον αμέσως 

επόμενο μειοδότη ή να προχωρήσει σε επανάληψη του διαγωνισμού. 

 

Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελένη Καράγια 

ή στην κα Δήμητρα Σπυρίδη, ή στο Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης  Υλικού & Αποθηκών της 

ΕΥΑΘ Α.Ε., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: τηλ 2310 969522/523/480, 2310 966972, - 68, -69, 

email promithies@eyath.gr 

 

 

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

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών 
 
 
 

Δημήτρης Αλεξανδρής 

 

mailto:promithiesfax@eyath.gr
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