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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Θεσσαλονίκη 23/3/2021 

Αρ. πρωτ. 4145 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ.  

& ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

Πληρ.: Α. Γκιμπερίτη 

Τηλ.: 2310-966969 

Fax: 2310-966940 

Email:  promithies@eyath.gr 

 

Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Συντήρηση τριών (3) ηλεκτροκινητήρων του αντλιοστασίου ύδρευσης Ιωνίας ΑΥ3 

(Cpv 50532100-4: Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροκινητήρων) 
 

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

διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την υπηρεσία συντήρησης τριών (3) 

ηλεκτροκινητήρων του αντλιοστασίου ύδρευσης Ιωνίας ΑΥ3 της ΕΥΑΘ ΑΕ, σύμφωνα 

με την περιγραφή που ακολουθεί 

Προσκαλεί 

 

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 6/4/2021 

ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 

Εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός  18.000,00€ πλέον ΦΠΑ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Οι ηλεκτροκινητήρες έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SIEMENS 

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΦΟΡΟΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟ 1YGD 710 Y - 6 

ΙΣΧΥΣ 1000 ΚW 

ΟΝ. ΣΤΡΟΦΕΣ RPM 993 

ΤΑΣΗ 6000 V 

 

 

mailto:promithies@eyath.gr


 2 

Ο πάροχος που θα αναλάβει την πλήρη και επιβεβλημένη περιοδική συντήρηση των 

ανωτέρω ηλεκτροκινητήρων, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με προσφερόμενες 

τιμές που θα ισχύουν για όλη τη διάρκεια της συναφθείσας σύμβασης, σύμφωνα με την 

περιγραφή που ακολουθεί: 

Τεχνικές απαιτήσεις της αιτούμενης υπηρεσίας. 

Οι απαιτούμενες εργασίες θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα κάτωθι: 

1. Ηλεκτρική αποσύνδεση- απομόνωση κινητήρα. 

2. Αποσυναρμολόγηση κινητήρα από αντλία μεταφορά στις εγκαταστάσεις του 

αναδόχου . 

3. Αποσυναρμολόγηση κινητήρα. 

4. Αντικατάσταση ρουλεμάν (προμήθεια ρουλεμάν από ΕΥΑΘ Α.Ε.).  

5. Αφαίρεση ψηκτρών από την βάση τους. 

6. Πλύσιμο μπρούτζινων δακτυλιδιών. 

7. Πλύσιμο θαλάμου ψηκτρών και καλωδίων. 

8. Ηλεκτρικές μετρήσεις κινητήρα(μέτρηση δείκτη πολώσεως, μέτρηση αντίστασης 

μόνωσης τυλιγμάτων, μέτρηση διηλεκτρικής εκφόρτισης, μέτρηση ωμικής 

αντίστασης, μέτρηση χωρητικότητας τυλιγμάτων). 

9. Έλεγχος ομαλής λειτουργίας  αισθητηρίων θερμοκρασίας ρουλεμάν και τυλιγμάτων. 

10. Έλεγχος έδρασης καπακιών. 

11. Έλεγχος έδρασης άξονα. 

12. Έλεγχος μπαρών δρομέα. 

13. Έλεγχος σφηνών δρομέα. 

14. Τορνάρισμα δακτυλιδιών. 

15. Έλεγχος ψηκτροφορέων. 

16. Έλεγχος ελατηρίων. 

17. Έλεγχος άκρων περιέλιξης. 

18. Έλεγχος απωλειών πυρήνα 

19. Καθαρισμός περιέλιξης στάτη και δρομέα. 

20. Ξήρανση περιέλιξης στάτη και δρομέα σε κλίβανο για απομάκρυνση υγρασίας. 

21. Βαφή περιέλιξης με εποξειδικό βερνίκι. 

22. Έλεγχος και εκτέλεση δυναμικής ζυγοστάθμισης εφόσον απαιτείται. 

23. Συναρμολόγηση κινητήρα. 

24. Ηλεκτρικές μετρήσεις κινητήρα. 
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25. Βάψιμο κινητήρα. 

26. Μεταφορά κινητήρα στο χώρο του αντλιοστασίου. 

27. Επανατοποθέτηση σύνδεση και ευθυγράμμιση κινητήρα με αντλία. 

28. Δοκιμή- εκκίνηση κινητήρα. 

29. Μέτρηση ταλαντώσεων κινητήρα.. 

30. Σύνταξη πλήρους αναφοράς αποτελεσμάτων μετρήσεων και ταλαντώσεων.  

Σημείωση: 

 Τα ανταλλακτικά που τυχόν θα απαιτηθούν (ένσφαιροι τριβείς, ψήκτρες, κλπ) θα τα 

προσκομίσει η ΕΥΑΘ Α.Ε. 

 Η συντήρηση των ηλεκτροκινητήρων θα γίνει τμηματικά. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει τις 

παραπάνω εργασίες σε έναν κινητήρα κάθε φορά. Η συντήρηση του επόμενου θα 

εκτελείται μόνο μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της προηγούμενης και πάντοτε σε 

συνεννόηση με την ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει υποχρεωτικά:  

1. Να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας συνεργείου συντήρησης 

ηλεκτροκινητήρων (θα προσκομιστεί αντίγραφο της άδειας).   

2. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη πολυετή προϋπηρεσία στην συντήρηση 

ηλεκτροκινητήρων μέσης τάσης ανάλογης ή μεγαλύτερης ισχύος. (Ο κάθε υποψήφιος 

θα πρέπει να προσκομίσει σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (τιμολόγια, είτε βεβαιώσεις, 

είτε συμβάσεις) που να αποδεικνύουν την προηγούμενη του εμπειρία του σε τουλάχιστον 

5 ανάλογες εργασίες κατά την τελευταία 5ετία. )  

3.  Να διαθέτουν εξειδικευμένο συνεργείο με έδρα τον Νομό Θεσσαλονίκης 

(Υπεύθυνη Δήλωση).   

4. Να εξασφαλίζουν την ολοκλήρωση του συνόλου των αιτούμενων εργασιών και την 

επανατοποθέτηση και επαναφορά σε λειτουργία του κάθε κινητήρα, το μέγιστο, εντός 

εργάσιμων 7 ημερών (Υπεύθυνη Δήλωση).   

5. Να αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλες τις τιθέμενες τεχνικές απαιτήσεις τις 

αιτούμενης υπηρεσίας (Υπεύθυνη Δήλωση).   

6.  Να προσκομίσουν, στις οικονομικές τους προσφορές, την συνολική 

προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών. 

7.  Να παραδίδουν, μετά το πέρας κάθε συντήρησης, πλήρες μητρώο των εργασιών, 

(αναλυτικά οι εργασίες που έγιναν, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, 

φωτογραφίες κλπ) (Υπεύθυνη Δήλωση).   
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Α. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω: 

 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 άλλη 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.  

 Εγγύηση συμμετοχής  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής για ποσό 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.  

Η εγγύηση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης 

β) τον εκδότη 

γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται  

δ) τον αριθμό της εγγύησης 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και (ii) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου 
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η) τα στοιχεία της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. και τίτλος) 

και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (τρείς μήνες από την ημερομηνία 

λήξης υποβολής των προσφορών) 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 

Β.  Ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση, θα κληθεί να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   

Γ. Οι προσφορές ισχύουν για 90 ημέρες. 

Δ. 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 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ επί του 

συμβατικού τιμήματος.  

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπής αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο 

οικονομικός φορέας με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των όποιων οι 

προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τα ανωτέρω περιγραφόμενα. 

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

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Παπαδόπουλο Κ. τηλ. 2310 

966753. 

   

 

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 

 


