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

Κιλκίς, 15-01-2019
Αρ. Πρωτοκόλλου:71

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ DN100 ΚΑΙ DN80»
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μας αποστείλουν συμπληρωμένο το
έντυπο οικονομικής προσφοράς. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί μέχρι την Τρίτη 22-01-2019 και ώρα 13:00 στο πρωτόκολλο
της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος, θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, και θα αναγράφει εξωτερικά
τα στοιχεία της επιχείρησης σας, και τον τίτλο

« Οικονομική προσφορά για την προμήθεια ηλεκτροβανών πεταλούδας DN100 και DN80»
Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 13:15. Όσοι επιθυμούν μπορούν να είναι παρόντες στο
άνοιγμα των προσφορών.
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 ΥΛΙΚΩΝ :Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της προμήθειας , θα αναγραφεί υποχρεωτικά ο χρόνος παράδοσης
από την ημερομηνία παραγγελίας έως την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ. Η μη αναγραφή είναι λόγος απόρριψης της
προσφοράς
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1

2

Είδος Υλικών
Ηλεκτροβάνα πεταλούδας τύπου wafer, DN 100, PN 16, με κατάλληλο
ηλεκτροκινητήρα τάσης τροφοδοσίας 220 V AC. Το μοτέρ θα έχει
προστασία ΙΡ67, θερμοκρασία λειτουργίας από -20 έως 55 βαθμούς C,
και ροπή λειτουργίας έως και 60 Nm. Επίσης το μοτέρ θα έχει δύο
βοηθητικές επαφές στο άνοιγμα και δύο βοηθητικές επαφές στο κλείσιμο
για την υλοποίηση του αυτοματισμού. Επίσης το μοτέρ θα έχει ένδειξη
θέσης και μοχλό για χειροκίνητη λειτουργία. Το μοτέρ θα είναι
Ευρωπαϊκής προέλευσης. Παράδοση στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ.
Ηλεκτροβάνα πεταλούδας τύπου wafer, DN 80, PN 16, με κατάλληλο
ηλεκτροκινητήρα τάσης τροφοδοσίας 220 V AC. Το μοτέρ θα έχει
προστασία ΙΡ67, θερμοκρασία λειτουργίας από -20 έως 55 βαθμούς C,
και ροπή λειτουργίας έως και 60 Nm. Επίσης το μοτέρ θα έχει δύο
βοηθητικές επαφές στο άνοιγμα και δύο βοηθητικές επαφές στο κλείσιμο
για την υλοποίηση του αυτοματισμού. Επίσης το μοτέρ θα έχει ένδειξη
θέσης και μοχλό για χειροκίνητη λειτουργία. Το μοτέρ θα είναι
Ευρωπαϊκής προέλευσης. Παράδοση στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ.

Μον.
Μετρ.
τεμ

Ποσ.

Τιμή μον. €

Σύνολο σε €

4

460,00

1.840,00

τεμ

1

430,00

430,00

Σύνολο :

2.270,00

ΦΠΑ 24 % :

544,80

Άθροισμα :

2.814,80€

Σχετικό CPV 43328100-9 (Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων).

Ο Συντάξας

Κορκοτίδης Κων/νος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του/Της:
Α.Φ.Μ.:
Διεύθυνση έδρας:
Τηλέφωνο:
Fax:

Δ.Ο.Υ.:
Κινητό:
email:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ DN100 ΚΑΙ DN80»
Α/Α
1

2

Είδος ΥΛΙΚΩΝ
Ηλεκτροβάνα πεταλούδας τύπου wafer,
DN 100, PN 16, με κατάλληλο
ηλεκτροκινητήρα τάσης τροφοδοσίας 220
V AC. Το μοτέρ θα έχει προστασία ΙΡ67,
θερμοκρασία λειτουργίας από -20 έως 55
βαθμούς C, και ροπή λειτουργίας έως και
60 Nm. Επίσης το μοτέρ θα έχει δύο
βοηθητικές επαφές στο άνοιγμα και δύο
βοηθητικές επαφές στο κλείσιμο για την
υλοποίηση του αυτοματισμού. Επίσης το
μοτέρ θα έχει ένδειξη θέσης και μοχλό για
χειροκίνητη λειτουργία. Το μοτέρ θα είναι
Ευρωπαϊκής προέλευσης. Παράδοση
στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ.
Ηλεκτροβάνα πεταλούδας τύπου wafer,
DN 80, PN 16, με κατάλληλο
ηλεκτροκινητήρα τάσης τροφοδοσίας 220
V AC. Το μοτέρ θα έχει προστασία ΙΡ67,
θερμοκρασία λειτουργίας από -20 έως 55
βαθμούς C, και ροπή λειτουργίας έως και
60 Nm. Επίσης το μοτέρ θα έχει δύο
βοηθητικές επαφές στο άνοιγμα και δύο
βοηθητικές επαφές στο κλείσιμο για την
υλοποίηση του αυτοματισμού. Επίσης το
μοτέρ θα έχει ένδειξη θέσης και μοχλό για
χειροκίνητη λειτουργία. Το μοτέρ θα είναι
Ευρωπαϊκής προέλευσης. Παράδοση
στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ.

Μον.
Μετρ.

Πο
σ.

τεμ

4

τεμ

1

Τιμή μον.
αριθμ

Τιμή μον.
ολογράφως

Σύνολο

Σύνολο € :
ΦΠΑ 24 % :
Άθροισμα €:
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 ως μελετητή της Δ.Ε.Υ.Α.
Κιλκίς και δηλώνω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τη διατήρηση των
δεδομένων μετά το πέρας της διαδικασίας.

Ο Προσφέρων (Ημερομηνία -Σφραγίδα – Υπογραφή)
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ:

2

