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ΠΡΟΣ
∆ΙΟ∆ΟΣ ΑΕ

Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει Προµήθεια Αντλιών.

Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προµήθειες
µέχρι την 19/05/2017.
Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτεται Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
Με την υποβολή της προσφοράς προσκοµίζονται στην Υπηρεσία από τους
ενδιαφερόµενους φορείς:
A. ΦΕΚ Σύστασης αν πρόκειται για εταιρεία µε τυχόν τροποποιήσεις
Β. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου
Γ. Φορολογική ενηµερότητα
∆. Ασφαλιστική Ενηµερότητα
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση
υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η
οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη
της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε
το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο
αυτό

αποτελεί

δηµόσιο

έσοδο.

Το

παράβολο

επιστρέφεται

µε

πράξη

της

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)
Η Προϊσταµένη
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
& ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α’
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Στο κτίριο «∆ελφίνι» όπου στεγάζεται η ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ, η αποχέτευση των λυµάτων γίνεται µε άντληση µέσω δύο
αντλιών. Καθώς και οι δύο αντλίες υπέστησαν µη επισκευάσιµη βλάβη
κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση τους.
Παρακαλούµε λοιπόν για την προµήθεια δύο (2) αντλιών λυµάτων µε τα
παρακάτω χαρακτηριστικά (ελάχιστες απαιτήσεις):
Τύπος:

Εµβαπτιζόµενη αντλία
τύπου µε κοπτήρες.

λυµάτων

βαρέως

Υλικό κατασκευής:

Μαντέµι και ανοξείδωτος χάλυβας.

Παροχή:

10 m3/h σε µανοµετρικό ύψος 10 m ΥΣ.

Τάση λειτουργίας:

220 V

Στροφές:

2850 rpm

Βάθος αναρρόφησης (max):

4m

Βαθµός προστασίας:

IPX8

Επίσης οι αντλίες θα είναι εφοδιασµένες µε πλωτήρα στάθµης (φλοτέρ) για
την αυτόµατη λειτουργία τους και θα φέρουν 10µέτρα καλώδιο

