
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 1/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 12/01/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 05/01/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τέσσερις (4)

1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
2) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Κασκαμανίδου Ουρανία,  Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
3) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 8ο– Απόφαση 1-8/12.1.2017.

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας : «Προμήθεια και τοποθέτηση καινούριου
inverter 160kw στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Σταυροχωρίου» προϋπολογισμού :
12.000,00 € Κωδικού εξόδων: 12.01.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΟΓΔΟΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο
Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την προμήθεια και τοποθέτηση
καινούριου inverter 160kw στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Σταυροχωρίου προϋπολογισμού :
12.000,00 € Κωδικού εξόδων: 12.01., σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει
ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚΗ EΚΘΕΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ INVERTER ΙΣΧΥΟΣ 160 KW

Στο κεντρικό αντλιοστάσιο Σταυροχωρίου  υπάρχουν εγκατεστημένα δύο inverter (ρυθμιστές στροφών
ασύγχρονων κινητήρων) μάρκας ΑΒΒ, τύπου ACS 550, ισχύος 160KW έκαστο. Τα εν λόγω inverter
τροφοδοτούν την κύρια και εφεδρική   αντλία, που τροφοδοτoύν  με νερό  τους οικισμούς, Σταυροχώρι,
Μ. Βρύση, Μεταλλικό, Καστανιές, Χωρύγι, Βαπτιστή και Π. Γυναικόκαστρο. Το inverter που τροφοδοτεί
την κύρια αντλία έχει χαλάσει (βραχυκυκλώνει). Επειδή στο εν λόγω inverter πριν δύο χρόνια έχει γίνει
ήδη επισκευή, κρίνεται συμφέρουσα η προμήθεια καινούργιου.

Το χαλασμένο inverter είναι μάρκας ΑΒΒ, τύπου ACS 550 ισχύος 160 KW, και διασυνδέεται με άλλο
υφιστάμενο inverter ABB ACS 550 ίδιας ισχύος , και με τον πίνακα αυτοματισμού με PLC siemens S7-
200. Για να μην  απαιτηθούν τροποποιήσεις στο πρόγραμμα αυτοματισμού του PLC, στο σετ
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παραμετροποίησης του inverter,  και στα ηλεκτρολογικά σχέδια καλωδίωσης, προτείνεται το καινούργιο
inverter να είναι ίδιας μάρκας και ίδιου ακριβώς τύπου με το υφιστάμενο χαλασμένο.

Μετά από έρευνα αγοράς συντάχθηκε ο παρακάτω προϋπολογισμός για την προμήθεια και εργασία
εγκατάστασης του καινούργιου inverter.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Α/Α Είδος Υλικού Μονάδα Μετρ. Ποσότ. Τιμή Σύνολο

1 Προμήθεια Inverter ισχύος 160 KW,
μάρκας ΑΒΒ, τύπος ASC 550, επίτοιχο
(τοποθέτηση εκτός μεταλλικού
ερμαρίου), προστασίας IP54, με βάση
την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή.

Τεμ. 1 11.500,00 11.500,00

2 Εργασία τοποθέτησης ,
παραμετροποίησης και   ηλεκτρικής
σύνδεσης, inverter ισχύος 160 KW, με
βάση την αντίστοιχη τεχνική
προδιαγραφή.

Τεμ. 1 500,00 500,00

ΣΥΝΟΛΟ : 12000,00
ΦΠΑ 24% : 2880,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 14880,00

Το συνολικό κόστος προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Σχετικό CPV 31155000-7
(αναστροφείς συχνότητας – inverter)

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95).

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Δέχεται την εισήγηση του κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνου.

 Τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση καινούριου
inverter 160kw στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Σταυροχωρίου», με πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.

 Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 Διαπιστώνει ότι εγγράφηκε πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2017. Συγκεκριμένα η
χρηματοδότηση της προμήθειας  θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα
βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 12.01 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) του
προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2017 όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

 Δεσμεύει πίστωση 12.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 12.01 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) του
προϋπολογισμού του έτους 2017.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.
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 Τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και τοποθέτηση καινούριου inverter 160kw στο
Κεντρικό Αντλιοστάσιο Σταυροχωρίου» που συντάχθηκε από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς
(Επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ INVERTER ΙΣΧΥΟΣ 160 KW
Τίτλος: Προμήθειας Inverter ισχύος 160 KW

Σας ανακοινώνουμε ότι η ΔΕΥΑ Κιλκίς με βάση την απόφαση ……. θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση της
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια inverter ισχύος 160 KW»

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση  ρυθμιστή στροφών ασύγχρονων κινητήρων
(inverter), ισχύος 160 KW, το οποίο θα τοποθετηθεί στο κεντρικό αντλιοστάσιο Σταυροχώρι και θα ηλεκτροδοτεί την
κύρια αντλία 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 ισχύος.

Το χαλασμένο inverter είναι μάρκας ΑΒΒ, τύπου ACS 550 ισχύος 160 KW, και διασυνδέεται με άλλο υφιστάμενο
inverter ABB ACS 550 ίδιας ισχύος , και με πίνακα αυτοματισμού με PLC siemens S7-200. Για να μην  απαιτηθούν
τροποποιήσεις στο πρόγραμμα αυτοματισμού του PLC, στο σετ παραμετροποίησης του inverter,  και στα
ηλεκτρολογικά σχέδια καλωδίωσης, προτείνεται το καινούργιο inverter να είναι ίδιας μάρκας και ίδιου ακριβώς τύπου
με το υφιστάμενο χαλασμένο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές εντός δώδεκα (12) ημερολογιακών ημερών από την
ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς, δηλαδή έως την …………… - 2017 και ώρα 12:00.
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

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
που θα δέχεται τις εντολές από 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 αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

 Κατάθεση σφραγισμένης  οικονομικής προσφοράς  στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο ΧΛΜ Κιλκίς –
Ξηρόβρυσης ( Ο φάκελος προσφοράς θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο)

Η κατάθεση  του φακέλου προσφοράς  μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών
(courier). 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.
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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. Έκαστη προσφορά
θα πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα είδη του προϋπολογισμού, ειδάλλως θεωρείται άκυρη.
Η επιλογή του αναδόχου της προμήθειας θα γίνει με βάση την χαμηλότερη συνολική 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.

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 ένα μήνα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Είδος Υλικού Μονάδα
Μετρησ.

Τεχν.
Περιγρ. Ποσότ. Τιμή Σύνολο

1 Προμήθεια Inverter ισχύος 160 KW,
μάρκας ΑΒΒ, τύπος ASC 550,
επίτοιχο (τοποθέτηση εκτός
μεταλλικού ερμαρίου), προστασίας
IP54, με βάση την αντίστοιχη
τεχνική προδιαγραφή.

Τεμ. A1 1 11.500,00 11.500,00

2 Εργασία τοποθέτησης ,
παραμετροποίησης και   ηλεκτρικής
σύνδεσης, inverter ισχύος 160 KW,
με βάση την αντίστοιχη τεχνική
προδιαγραφή.

Τεμ. Α2 1 500,00 500,00

ΣΥΝΟΛΟ : 12000,00
ΦΠΑ 24% : 2880,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 14880,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Τεχνική περιγραφή Α1
Προμήθεια inverter ισχύος 160 KW

Προμήθεια Ρυθμιστή στροφών  (inverter)  ονομαστικής ισχύος 160 KW, ονομαστικής τάσης 380..480 V / 48 … 63 Hz
(3ph), κατάλληλο για ασύγχρονους τριφασικούς κινητήρες. Θα είναι κατάλληλο για επίτοιχη εγκατάσταση εκτός
μεταλλικού ερμαρίου, με προστασία ΙΡ 54. Θα είναι ίδιας μάρκας και ίδιου τύπου με το χαλασμένο που πρόκειται να
αντικαταστήσει, και συγκεκριμένα θα είναι μάρκας ΑΒΒ,  και τύπου ACS 550. Στην τιμή της προμήθειας
περιλαμβάνεται και το χειριστήριο παραμετροποίησης. Το inverter θα παραδοθεί στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς και
το κόστος μεταφοράς θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Τεχνική περιγραφή  Α2
Εργασία τοποθέτησης, παραμετροποίησης και ηλεκτρικής σύνδεσης inverter 160 KW.

Εργασία παραλαβής του inverter  από την αποθήκη, μεταφορά στο κεντρικό αντλιοστάσιο Σταυροχωρίου,
τοποθέτηση, και σύνδεση με τα καλώδια ισχύος της τροφοδοσίας, τα καλώδια ισχύος του ηλεκτροκινητήρα και τα
καλώδια αυτοματισμού. Θα ακολουθήσει παραμετροποίηση και  δοκιμαστική λειτουργία. Το inverter θα
προγραμματισθεί ώστε να εκτελεί  PID έλεγχο για σταθερή  πίεση  στην έξοδο υποβρύχιας αντλίας, οριζόντιας
τοποθέτησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 1-8/12.1.2017.
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Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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