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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε 

Θεσσαλονίκη,  28-06-2018                                                        
Αρ.  Πρωτ:      19539                                                 

Διεύθυνση: Οικονομικών                     
Τμήμα: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών Προς 
Πληρ: Ν.Μ. Βογιατζής 
Τηλ:  2310-966972 
email: promithies@eyath.gr 

Κάθε ενδιαφερόμενο                    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προμήθεια προωθητικού υλικού 
(CPV: 22462000-6) 

 
Η  Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να προβεί  με 
τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην προμήθεια προωθητικού 
υλικού σύμφωνα με τα παρακάτω: 
                                                                                                                                                                                                        

Προσκαλεί 
 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τετάρτη 
11 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση:  
ΕΥΑΘ Α.Ε. 
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών   
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος 
Τ.Κ.  54622, Θεσ/νίκη                                                                                                          
 

α/α Περιγραφή είδους Τεμάχια Παρατηρήσεις 

1 Ανοξείδωτο θερμός 5.000 
Mε ορειβατικό χαλκά με τύπωμα λογοτύπου 

μονοχρωμία, σε διάφορα χρώματα 

2 
Μαγνητικό 

σελιδοδείκτη 
6.000 

Με (ματ ή γυαλιστερή) πλαστικοποίηση και  
κοπτικό της επιλογής μας στην μπροστινή του 

άκρη 

3 
Αναδιπλούμενη 

τσάντα 
1.000 

Για ψώνια από πολυεστέρα σε ατομική θήκη με 
γάντζο και τύπωμα λογοτύπου μονοχρωμία στη 

θήκη και στη μία πλευρά της τσάντας 

4 
Κούπα από μπαμπού 

και PP 
2.000 

Με έγχρωμο «δαχτυλίδι» σιλικόνης και καπάκι 
και τύπωμα λογοτύπου μονοχρωμία ή διχρωμία 

5 
Καλαμάκια από 

100% βιοδιασπώμενο 
χαρτί (100αδες) 

5.000 
Με τυπωμένο λογότυπο επάνω μονοχρωμία, σε 

πακέτα των 50 τμχ 

 
Ενδεικτικά, η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό 
των 15.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 Οι προσφορές θα δοθούν ανά τεμάχιο αλλά και συνολικά 
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μέρος της αιτούμενης 

προμήθειας αλλά υποχρεωτικά για όλη την ποσότητα του προσφερόμενου 
είδους. 

 Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα 
επιλεγεί ο προμηθευτής(ες) με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, εφόσον οι 
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές. 

 Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική 
περίπτωση θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. 

 Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή 
αυτού από το Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών και την υπογραφή του 
σχετικού πρωτοκόλλου από την επιτροπή παραλαβής. 

 Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται έως τις 25 Αυγούστου 2018. 
 Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Ο. Αντωνοπούλου 
στο τηλέφωνο : 2310966731 

 
 

 
 

  Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
  Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 
 

                            
                    
                                                                                       Ελένη  Παχατουρίδου 


