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Αριθμός Πρωτοκόλλου: 458 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ INVERTER  ΙΣΧΥΟΣ 160 KW 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά την προμήθεια   ρυθμιστή στροφών ασύγχρονων κινητήρων 

(inverter),  ισχύος 160 KW, το οποίο θα τοποθετηθεί στο κεντρικό αντλιοστάσιο Σταυροχώρι και θα 

ηλεκτροδοτεί την εφεδρική  αντλία Νο2 που τροφοδοτεί τους οικισμούς, Σταυροχώρι, Μ. Βρύση, 

Μεταλλικό, Καστανιές, Χωρύγι, Βαπτιστή και Π. Γυναικόκαστρο. Το εν λόγω inverter πρόκειται να 
αντικαταστήσει άλλο χαλασμένο inverter  ίδιας μάρκας δηλαδή ΑΒΒ. 

Το χαλασμένο inverter είναι μάρκας ΑΒΒ, τύπου ACS 550 ισχύος 160 KW, και διασυνδέεται με άλλο 

υφιστάμενο inverter ABB ACS 580 ίδιας ισχύος , και με τον  πίνακα αυτοματισμού που έχει PLC siemens 

S7-200. Επειδή η τοποθέτηση θα γίνει από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ και προκειμένου να μην  

απαιτηθούν τροποποιήσεις στο πρόγραμμα αυτοματισμού του PLC, στο σετ παραμετροποίησης του 

inverter,  και στα ηλεκτρολογικά σχέδια καλωδίωσης,   ζητείται  το καινούργιο inverter να είναι ίδιας 
μάρκας με το υφιστάμενο χαλασμένο, και συγκεκριμένα μάρκας ΑΒΒ και τύπου ACS 580. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές έως και τις 05.03.2019, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 12:00 μ.μ. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , θα διατίθεται από την γραμματεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

στην διεύθυνση 1ο ΧΛΜ Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100, Κιλκίς, (υπεύθυνος κ. Κορκοτίδης Κων/νος),  κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  και στο τηλέφωνο 2341029330  και fax: 2341029320 ή ηλεκτρονικά από 

την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς στη διαδρομή www.deyak.gr ► Διαγωνισμοί ► Διαγωνισμοί 2019 ► 

Φεβρουάριος 2019. 

 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό:  

Αρμόδιος για διευκρινήσεις και πληροφορίες είναι ο κ. Κορκοτίδης Κωνσταντίνος,  

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23410 29330 (τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς).  

Ώρες επικοινωνίας 8:00 – 14:30. 

 

ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  INVERTER  :Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της προμήθειας  , θα 

αναγραφεί υποχρεωτικά ο χρόνος παράδοσης από την ημερομηνία παραγγελίας έως την ημέρα 

παράδοσης στην  ΔΕΥΑΚ. Η μη αναγραφή  είναι λόγος απόρριψης  της προσφοράς 

 

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει το φάκελο  δικαιολογητικών  και τον φάκελο οικονομικής προσφοράς 

Ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής θα περιέχει: 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και 

το αντικείμενο δραστηριότητας τους. 

2. αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας που η ισχύς του δεν θα έχει λήξει έως την  ημερομηνία 

κατάθεσης προσφοράς 
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3.  αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, που η ισχύς του δεν θα έχει λήξει έως την  ημερομηνία 

κατάθεσης προσφοράς. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην ο οποία ο υποψήφιος  ανάδοχος θα δηλώνει  τον 

αριθμό του FAX για την επικοινωνία με την ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

 

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και  θα περιέχει : 

1. Το έντυπο της  οικονομικής προσφοράς, το οποίο  θα φέρει την υπογραφή και σφραγίδα του 

προσφέροντος. 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα βρίσκονται σε 

ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφει τον τίτλο «Προμήθεια INVERTER ισχύος 160 KW » και 
την επωνυμία του διαγωνιζόμενου. 

Η κατάθεση  του φακέλου προσφοράς  μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εταιρείας 

ταχυμεταφορών (courier), στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.  Το άνοιγμα των φακέλων οικονομικών 

προσφορών θα γίνει την ημέρα λήξης της κατάθεσης των προσφορών  και ώρα 12:15. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται στο άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών. Μετά 

το άνοιγμα των προσφορών θα ακολουθήσει πρακτικό ανοίγματος προσφορών το οποίο θα κοινοποιηθεί 
σε όλους τους διαγωνιζόμενους. 

Για να είναι ευκολότερος ο έλεγχος και η σύγκριση των προσφορών θα πρέπει κατά την αποστολή της 

προσφοράς να χρησιμοποιηθεί το έντυπο της ΔΕΥΑΚ με τίτλο  οικονομική  προσφορά. 

Η επιλογή του αναδόχου της προμήθειας θα γίνει με βάση την χαμηλότερη  προσφερόμενη τιμή. 

Ο ανάδοχος που θα επιλεχθεί ως μειοδότης, θα πρέπει  να προσέλθει εντός 10 ημερολογιακών ημερών 

από την έγγραφη ειδοποίηση, για  να υπογράψει την σχετική σύμβαση αφού προσκομίσει τα αποδεικτικά 

προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73. 

Η παράδοση και εγκατάσταση του inverter θα γίνει στο κεντρικό αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΚ στο 

Σταυροχώρι , οποιοδήποτε κόστος για την μεταφορά των υλικών βαρύνει τον ίδιο το προμηθευτή. 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε δύο μήνες. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Είδος Υλικού 
Μονάδα 
Μετρησ. 

Τεχν. 
Περιγρ. 

Ποσότ. Τιμή Σύνολο 

1 Προμήθεια Inverter ισχύος 160 KW, 
μάρκας ΑΒΒ, τύπος ASC 580, 

επίτοιχο (τοποθέτηση εκτός 
μεταλλικού ερμαρίου), προστασίας 
IP55, με βάση την αντίστοιχη 
τεχνική προδιαγραφή. 

Τεμ. A1 1 9.500,00 9.500,00 

    

ΣΥΝΟΛΟ : 
9.500,00€ 

    

ΦΠΑ 24% : 
2.280,00 

    

ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 
11.780,00€ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τεχνική περιγραφή  Α1 

Προμήθεια inverter ισχύος 160 KW 

 

Προμήθεια Ρυθμιστή στροφών  (inverter)  ονομαστικής ισχύος 160 KW, ονομαστικής τάσης 380..480 V / 

50 Hz (3ph), κατάλληλο για ασύγχρονους τριφασικούς κινητήρες. Θα είναι κατάλληλο για επίτοιχη 

εγκατάσταση (εκτός μεταλλικού ερμαρίου), με προστασία ΙΡ 55. Θα είναι ίδιας μάρκας  με το χαλασμένο 

που πρόκειται να αντικαταστήσει, και συγκεκριμένα θα είναι μάρκας ΑΒΒ,  και τύπου ACS580-01-293A-

4+B056. Στην τιμή της προμήθειας περιλαμβάνεται και το χειριστήριο παραμετροποίησης. Το inverter θα 

παραδοθεί στο κεντρικό αντλιοστάσιο  Σταυροχωρίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς και το κόστος μεταφοράς θα 

βαρύνει τον προμηθευτή. 

 

 

 

 

 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 

Ο Διευθυντής της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

 

 

Κορκοτίδης Κων/νος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

 

Αβραμίδης Ηλίας 

Χημικός Μηχανικός 
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 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ INVERTER  ΙΣΧΥΟΣ 160 KW» 

                                                                                                                                                                                        

Του/Της: 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:   

Διεύθυνση έδρας: 

Τηλέφωνο: Κινητό:   

Fax: e-mail:   

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Είδος υλικού Ποσ. Τιμή 
μονάδος 

Τιμή μονάδος 
ολογράφως 

Σύνολο 

1 Προμήθεια Inverter ισχύος 160 KW, 
μάρκας ΑΒΒ, τύπος ACS580-01-
293A-4+B056 επίτοιχο 

(τοποθέτηση εκτός μεταλλικού 
ερμαρίου), προστασίας IP55, με 
βάση την αντίστοιχη τεχνική 
προδιαγραφή. 

1 τεμ    

   
 ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 

 

   
 ΦΠΑ 24%: 

 

   
 ΣΥΝΟΛΟ: 

 

 

Με την παρούσα δηλώνω ότι έλαβα γνώση για τους σκοπούς της επεξεργασίας με ηλεκτρονικά ή μη 

μέσα, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, την κατηγορία δεδομένων που 

υπόκειται σε επεξεργασία, τους διενεργούντες την επεξεργασία, καθώς και τους αποδέκτες των 

δεδομένων για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών μου και δηλώνω τη συγκατάθεσή μου για την 

επεξεργασία κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τη διατήρηση των δεδομένων μετά το πέρας της 

διαδικασίας 

 

Ημερομηνία: 

 

 

Ο προσφέρων 

(υπογραφή ‐ σφραγίδα) 

 

 

Χρόνος παράδοσης από την ημέρα παραγγελίας: 
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