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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆ΕΥΑΚ) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320  
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: info@deyak.gr  Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

Κιλκίς, ∆ευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 

Αριθµός Πρωτοκόλλου: 2676  

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Τίτλος: «Εργαστηριακές αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, στις 

παραµέτρους Αρσενικού και Μόλυβδου» 

Η ∆ΕΥΑ Κιλκίς προβαίνει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εργασία µε τίτλο: «Εργαστηριακές 

αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, στις παραµέτρους Αρσενικού και Μόλυβδου». 

Καλούνται τα ενδιαφερόµενα εργαστήρια να υποβάλουν προσφορές εντός πέντε  

ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση της παρούσας δηλαδή έως την Παρασκευή,        

24-10-2014 και ώρα 10:00 π.µ. 

Η αποστολή των προσφορών µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους: 

• Αποστολή προσφοράς στο FAX: 23410 29320 (Υπόψη εργαστηρίου ∆ΕΥΑΚ) 

• Αποστολή µε email στην διεύθυνση lab@deyak.gr 

• Κατάθεση προσφοράς αυτοπροσώπως στα γραφεία της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, 1ο ΧΛΜ Κιλκίς – 

Ξηρόβρυσης.  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Είδος εργασίας Αριθµός 
δειγµάτων 

 

Ενδεικτική τιµή 
ανάλυσης ανά 
δείγµα σε ευρώ 

Σύνολο  σε 
ευρώ 

Ανάλυση ολικού As σε οξινισµένο δείγµα 
νερού 

45  17 765 

Ανάλυση ολικού Pb σε οξινισµένο δείγµα 
νερού 

3 17 51 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 816 
  ΦΠΑ 23% 187,68 
  ΣΥΝΟΛΟ 1003,68 

 

Μαζί µε την οικονοµική προσφορά, ο υποψήφιος Ανάδοχος, υποχρεούται να επισυνάψει 

αντίγραφο της διαπίστευσης του εργαστηρίου του κατά ISO 17025, που να συµπεριλαµβάνει τις 
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παραµέτρους Αρσενικού και Μόλυβδου, για αναλύσεις σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. 

Προσφορές χωρίς συνηµµένη διαπίστευση, δε θα γίνονται αποδεκτές. 

Τα δείγµατα θα παραληφθούν µε ευθύνη του Αναδόχου από τα γραφεία της ∆ΕΥΑΚ. Τα έξοδα 

µεταφοράς των δειγµάτων, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να στείλει τα αποτελέσµατα των αναλύσεων εντός δέκα (10) 

ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή των δειγµάτων. 

Πληροφορίες από το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου νερού της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. στο τηλέφωνο:           

23410 25053 (εργάσιµες ηµέρες και ώρες). 

 

 

Με εκτίµηση, 

Ο πρόεδρος ∆.Σ της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς 

 

 

Σισµανίδης ∆ηµήτριος 
∆ήµαρχος Κιλκίς 
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