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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – Π.Ε. ΚΙΛΚΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο  
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330 ΣΗΛΕΟΜΟΙΟΣΤΠΟ: 23410 29320  

Ηιεθηξνληθό Ταρπδξνκείν: info@deyak.gr  Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

Τεηάξηε, 18 Ννεκβξίνπ  2015 

Αξ. Πξση.: 3671  

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Σίηλορ: Επιζκεςή ανηληηικού ζςγκποηήμαηορ ιζσύορ 140 KW 

Σαο αλαθνηλώλνπκε όηη ε ΔΕΥΑ Κηιθίο ζα δηελεξγήζεη κε απεπζείαο αλάζεζε ηελ εξγαζία κε ηίηιν: 
«Επηζθεπή αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηζρύνο 140 KW» 

Τν πξνο επηζθεπή αληιεηηθό ζπγθξόηεκα βξίζθεηαη εληόο booster (in line), είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην θεληξηθό 
αληιηνζηάζην Σηαπξνρσξίνπ θαη ηξνθνδνηεί κε λεξό ηνπο νηθηζκνύο ηεο Δ.Ε. Κηιθίο. 

Καλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι να ςποβάλοςν πποζθοπέρ ενηόρ επηά  ημεπολογιακών 
ημεπών από ηην ανάπηηζη ηηρ παπούζαρ δηλαδή έωρ ηην 26  Νοεμβπίος 2015 και ώπα 
12:00. 

 Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα είλαη ζε  ζθξαγηζκέλν θάθειν, θαη ζα θέξεη ηελ ππνγξαθή θαη 

ζθξαγίδα ηνπ πξνζθέξνληνο. 

Η απνζηνιή ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο εμήο ηξόπνπο: 

 Καηάζεζε ζθξαγηζκέλεο  νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  ζηα γξαθεία ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο, 1ν ΦΛΜ 
Κηιθίο – Ξεξόβξπζεο ( Ο θάθεινο πξνζθνξάο ζα θαηαηεζεί ζην πξσηόθνιιν) 

Η θαηάζεζε  ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο  κπνξεί λα γίλεη είηε απηνπξνζώπσο είηε κέζσ εηαηξείαο 
ηαρπκεηαθνξώλ (courier). Τν άλνηγκα ησλ θαθέισλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ ίδηα 
εκέξα (δειαδή ηελ 26-11-2015)  θαη ώξα 12:15. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξεπξίζθνληαη 
ζην άλνηγκα ησλ θαθέισλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. 

Ο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα αλαγξάθεη ηνλ ηίηιν : «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα επηζθεπή 
αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηζρύνο 140 KW» ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα θέξεη ππνγξαθή θαη 
ζθξαγίδα ηνπ πξνζθέξνληνο. 

Γηα λα είλαη επθνιόηεξνο ν έιεγρνο θαη ε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα πξέπεη θαηά ηελ απνζηνιή 
ηεο πξνζθνξάο λα ρξεζηκνπνηεζεί ην έληππν ηεο ΔΕΥΑΚ κε ηίηιν  έληππν  πξνζθνξάο. Έθαζηε 
πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο εξγαζίεο  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 

Η Δ.Ε.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ δεν έσει ηην ςποσπέωζη  να αποπποθήζει ηο ζύνολο ηων πποϋπολογιζθένηων 

ποζοηήηων για κάθε επγαζία.  Καηά ηην ςλοποίηζη ηων επγαζιών,  η ποζόηηηα  για κάθε είδορ 

επγαζίαρ  μποπεί να αςξηθεί ή να μειωθεί με βάζη ηιρ ανάγκερ ηηρ ΔΕΤΑΚ.  
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Η επηινγή ηνπ αλαδόρνπ ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη κε βάζε ηελ ρακειόηεξε ζπλνιηθή πξνζθεξόκελε ηηκή. 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ 
ΣΕΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ(€)  
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Εμαγσγή αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηζρύνο 140 KW, από 

αληιηνζηάζην Σηαπξνρσξίνπ θαη κεηαθνξά ζην 

ειεθηξνηερλνπξγείν. 

Α1 Τεκ 1 300,00 300,00 

2 
Μεηαθνξά αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηζρύνο 140 KW από 

ην ειεθηξνηερλνπξγείν θαη εγθαηάζηαζε ζην αληιηνζηάζην 
Α2 ηεκ 1 300,00 300,00 

3 
Εμαγσγή αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 140 KW  από 

καλδύα ςύμεο 
Α3 ηεκ 1 80,00 80,00 

4 
Τνπνζέηεζε αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 140 KW  ζηνλ 

καλδύα ςύμεο 
Α4 ηεκ 1 80,00 80,00 

5 
Απνζπλαξκνιόγεζε θαη ζπλαξκνιόγεζε ππνβξύρηνπ 

θηλεηήξα PLEUGER MI10-740 (10’’)  140 KW 
Α5 ηεκ 1 200,00 200,00 

6 
Απνζπλαξκνιόγεζε θαη ζπλαξκνιόγεζε ππνβξύρηαο 

αληιία PLEUGER , type Q92-10 (9’’) 
Α6 ηεκ 1 180,00 180,00 

7 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειαζηηθνύ θνπδηλέηνπ άμνλα 

ππνβξύρηαο αληιίαο PLEUGER , type Q92-10 (9’’) 
Α7 ηεκ 12 15,00 180,00 

8 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειαζηηθνύ θνπδηλέηνπ 

πηεξσηήο αληιίαο PLEUGER , type Q92-10 (9’’) 
Α8 ηεκ 10 16,00 160,00 

9 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεραληθνύ ζηππηνζιίπηε 

άμνλα ζε ππνβξύρην  θηλεηήξα  PLEUGER MI10-740 (10’’)  

140 KW 

Α9 ηεκ 1 80,00 80,00 

10 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αλνμείδσην δαθηπιίδη ξόηνξα 

(inox πνπθάκηζν άμνλα)  ζε ππνβξύρην θηλεηήξα  

PLEUGER MI10-740 (10’’)  140 KW  

Α10 ηεκ 2 100,00 200,00 

11 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνπδηλέηνπ ξόηνξα   ζε 

ππνβξύρην θηλεηήξα  PLEUGER MI10-740 (10’’)  140 KW 
Α11 ηεκ 2 150,00 300,00 

12 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιήξεο ζέη ζξώο ζε 

ππνβξύρην θηλεηήξα  PLEUGER MI10-740 (10’’)  140 KW 
Α12 ηεκ 1 400,00 400,00 

   ΤΝΟΛΟ  : 2460,00 

   ΦΠΑ 23% : 565,80 

   ΑΘΡΟΙΜΑ : 3025,80 

 

15PROC003329286 2015-11-18

ΑΔΑ: ΩΚ0ΟΟΛΚ8-ΝΡΠ



3/5 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α1 

Εμαγσγή αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηζρύνο 140 KW, από αληιηνζηάζην Σηαπξνρσξίνπ θαη κεηαθνξά ζην 

ειεθηξνηερλνπξγείν, ήηνη απνζύλδεζε από ηελ ειεθηξηθή θαη πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α2 

Μεηαθνξά επηζθεπαζκέλνπ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηζρύνο 140 KW από ην ειεθηξνηερλνπξγείν ζην ρώξν 

ηνπ αληιηνζηαζίνπ  θαη εγθαηάζηαζε δειαδή πιήξεο ζύλδεζε κε ηελ ειεθηξηθή θαη πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε, έηνηκν γηα 

ιεηηνπξγία. 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α3 

Εμαγσγή ππνβξύρηνπ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 140 KW  από καλδύα ςύμεο νξηδόληηαο ηνπνζέηεζεο,  

δηαηνκήο 12΄΄, θαη απνζύλδεζε αληιίαο κε θηλεηήξα. 

 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α4 

Σύλδεζε ππνβξύρηαο αληιίαο κε θηλεηήξα θαη ηνπνζέηεζε ππνβξύρηνπ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 140 KW  

εληόο καλδύα ςύμεο νξηδόληηαο ηνπνζέηεζεο. 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α5 

Πιήξεο απνζπλαξκνιόγεζε  ππνβξύρηνπ θηλεηήξα PLEUGER MI10-740 (10’’)  140 KW γηα έιεγρν θζνξάο θαη 

αληίζηνηρα πιήξεο ζπλαξκνιόγεζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζθεπήο. 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α6 

Πιήξεο απνζπλαξκνιόγεζε   ππνβξύρηαο αληιία PLEUGER , type Q92-10 (9’’) γηα έιεγρν θζνξάο θαη 

αληίζηνηρα πιήξεο ζπλαξκνιόγεζε κεηά ην πέξαο ηεο επηζθεπήο. 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α7 

Πξνκήζεηα θαη εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ειαζηηθνύ θνπδηλέηνπ άμνλα ππνβξύρηαο αληιίαο PLEUGER , type Q92-

10 (9’’). 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α8 

Πξνκήζεηα θαη εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ειαζηηθνύ θνπδηλέηνπ πηεξσηήο  ππνβξύρηαο αληιίαο PLEUGER , type 

Q92-10 (9’’). 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α9 

Πξνκήζεηα θαη εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο  κεραληθνύ ζηππηνζιίπηε άμνλα ζε ππνβξύρην  θηλεηήξα  PLEUGER 

MI10-740 (10’’)  140 KW. 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α10 

Πξνκήζεηα θαη εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο   αλνμείδσην δαθηπιίδη ξόηνξα (inox πνπθάκηζν άμνλα)  ζε ππνβξύρην 

θηλεηήξα  PLEUGER MI10-740 (10’’)  140 KW. 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α11 
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Πξνκήζεηα θαη εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο  κπξνύηδηλνπ θνπδηλέηνπ ξόηνξα   ζε ππνβξύρην θηλεηήξα  PLEUGER 

MI10-740 (10’’)  140 KW. 

Σεσνική πποδιαγπαθή  Α12 

Πξνκήζεηα θαη εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο  πιήξεο ζέη (ηεθιόλ, παηίληα θιπ)  ζξώο ζε ππνβξύρην θηλεηήξα  

PLEUGER MI10-740 (10’’)  140 KW 

 

Με εθηίκεζε 

O Πξόεδξνο  ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο 

 
 
 

Σηζκαλίδεο Δεκήηξηνο 
  Δήκαξρνο Κηιθίο 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡ. 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ(€)  

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Εμαγσγή αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηζρύνο 140 KW, από 

αληιηνζηάζην Σηαπξνρσξίνπ θαη κεηαθνξά ζην 

ειεθηξνηερλνπξγείν. 

ηεκ 1  

 

 

2 

Μεηαθνξά αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηζρύνο 140 KW 

από ην ειεθηξνηερλνπξγείν θαη εγθαηάζηαζε ζην 

αληιηνζηάζην 

ηεκ 1  

 

 

3 
Εμαγσγή αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 140 KW  από 

καλδύα ςύμεο 
ηεκ 1  

 
 

4 
Τνπνζέηεζε αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 140 KW  ζηνλ 

καλδύα ςύμεο 
ηεκ 1  

 
 

5 
Απνζπλαξκνιόγεζε θαη ζπλαξκνιόγεζε ππνβξύρηνπ 

θηλεηήξα PLEUGER MI10-740 (10’’)  140 KW 
ηεκ 1  

 
 

6 
Απνζπλαξκνιόγεζε θαη ζπλαξκνιόγεζε ππνβξύρηαο 

αληιία PLEUGER , type Q92-10 (9’’) 
ηεκ 1  

 
 

7 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειαζηηθνύ θνπδηλέηνπ άμνλα 

ππνβξύρηαο αληιίαο PLEUGER , type Q92-10 (9’’) 
ηεκ 12  

 
 

8 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειαζηηθνύ θνπδηλέηνπ 

πηεξσηήο αληιίαο PLEUGER , type Q92-10 (9’’) 
ηεκ 10  

 
 

9 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεραληθνύ ζηππηνζιίπηε 

άμνλα ζε ππνβξύρην  θηλεηήξα  PLEUGER MI10-740 

(10’’)  140 KW 

ηεκ 1  

 

 

10 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αλνμείδσην δαθηπιίδη ξόηνξα 

(inox πνπθάκηζν άμνλα)  ζε ππνβξύρην θηλεηήξα  

PLEUGER MI10-740 (10’’)  140 KW  

ηεκ 2  

 

 

11 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνπδηλέηνπ ξόηνξα   ζε 

ππνβξύρην θηλεηήξα  PLEUGER MI10-740 (10’’)  140 KW 
ηεκ 2  

 
 

12 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιήξεο ζέη ζξώο ζε 

ππνβξύρην θηλεηήξα  PLEUGER MI10-740 (10’’)  140 KW 
ηεκ 1  

 
 

     
ΤΝΟΛΟ:  

 

     
Φ.Π.Α. 23% 

 

     
ΑΘΡΟΙΜΑ:  

 

 

Ο Πξνζθέξσλ 

Σθξαγίδα - Υπνγξαθή 
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