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∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 

Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100  

 Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121  

E-mail:deyam2@otenet.gr 

              

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:     
Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2014 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    Ίδιοι πόροι ∆ΕΥΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.674,12 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο

 : Προµήθεια και εγκατάσταση σε δεξαµενή ή σε γεώτρηση µίας 
δοσοµετρικής αντλία ψηφιακής ηλεκτροµαγνητικής υποχλωριώδους νατρίου 

πλήρης 
∆οσοµετρική αντλία υποχλωριώδους νατρίου, ψηφιακή ηλεκτροµαγνητική µε 

λειτουργία µικροεπεξεργαστή µε max παροχή 2.0 l/h και µανοµετρικό 12.0 bar κατά 

τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή της µελέτης ΤΠ1. 

Στην τιµή µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

• Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου στην δεξαµενή ή στην γεώτρηση της 

δοσοµετρικής αντλίας και ότι παρελκόµενο απαιτείται για την εγκατάσταση 

της. 

• Η εγκατάσταση της δοσοµετρικής αντλίας και η ηλεκτρική- υδραυλική 

συνδεση. 

• Θέση σε λειτουργία και ρύθµιση  δοσοµετρικής αντλίας ώστε να ανιχνεύεται 

συγκέντρωση στο Υπολειµατικό χλωριο 0,2-0,3mgr/l  

Τιµή µίας δοσοµετρικής αντλίας (ΤΕΜ) πλήρως εγκατεστηµένης και παραδοµένης σε 

λειτουργία 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

ΕΥΡΩ (αριθµητικά):………………………………………………………………… 

            (ολογράφως):…………………………………………………………………... 

                                  …………………………………………………………………… 

* Η τιµή προσφοράς τίθεται στην τιµή µονάδος του προϋπολογισµού προσφοράς για το 

άρθρο ΑΤ1  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο

 : Προµήθεια ανταλλακτικών δοσοµετρικών αντλιών 

Ανταλλακτικά των  δοσοµετρικών αντλιών του άρθρου 1ου,  παραδοτέων στην 

αποθήκη της ∆ΕΥΑΛ κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή της 

µελέτης ΤΠ1.(µόνο κατά το σκέλος που αφορά τα προς προµήθεια υλικά) 

Ένα ΣΕΤ ανταλλακτικών περιλαµβάνει τα παρακάτω:  

• Βαλβίδες έγχυσης σε σωλήνα: τύπου µπίλιας µε ελατήριο  : PVDF       50 τεµ 

• Φίλτρο-Ποδοβαλβίδα                                                           : PVDF        20 τεµ 

• Βαλβίδα κατάθλιψης κοµπλέ                                               : PVDF        20 τεµ                                     
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• Σωλήνες σύνδεσης: από Teflon, για την αναρρόφηση και την κατάθλιψη 200 

µέτρων. 

Τιµή ενός ΣΕΤ ανταλλακτικών παραδοτέου στην αποθήκη της ∆ΕΥΑΛ 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

ΕΥΡΩ (αριθµητικά):………………………………………………………………… 

            (ολογράφως):…………………………………………………………………... 

                                  …………………………………………………………………… 

* Η τιµή προσφοράς τίθεται στην τιµή µονάδος του προϋπολογισµού προσφοράς για το 

άρθρο ΑΤ2  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο

 : Προµήθεια  & εγκατάσταση σε δεξαµενή  συστήµατος χλωρίωσης 
τύπου Β. 

Σύστηµα χλωρίωσης τύπου Β, σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή της µελέτης 

ΤΠ2. 

Στην τιµή µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

• Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου στην δεξαµενή. 

• Η πλήρη εγκατάσταση  

• Θέση σε λειτουργία και ρύθµιση   

Τιµή ενός συστήµατος  χλωρίωσης τύπου Β (ΤΕΜ) πλήρως εγκατεστηµένου και 

παραδοτέου σε λειτουργία 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

ΕΥΡΩ (αριθµητικά):………………………………………………………………… 

            (ολογράφως):…………………………………………………………………... 

                                  …………………………………………………………………… 

* Η τιµή προσφοράς τίθεται στην τιµή µονάδος του προϋπολογισµού προσφοράς για το 

άρθρο ΑΤ3  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο

 : Φορητό φωτόµετρο 

Προµήθεια ενός (1) φορητού φωτόµετρου µέτρησης υπολειµµατικού χλωρίου, για 

έλεγχο της χλωρίωσης σε θέσεις δικτύων, παραδοτέου στην αποθήκη της ∆ΕΥΑΛ 

κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή της µελέτης ΤΠ3. 

Τιµή ενός  φωτοµέτρου παραδοτέου στην αποθήκη της ∆ΕΥΑΛ 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

ΕΥΡΩ (αριθµητικά):………………………………………………………………… 

            (ολογράφως):…………………………………………………………………... 

                                  …………………………………………………………………… 

* Η τιµή προσφοράς τίθεται στην τιµή µονάδος του προϋπολογισµού προσφοράς για το 

άρθρο ΑΤ4  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο

 : Ηλεκτρική αντλία βαρελιών 

Προµήθεια µίας (1) ηλεκτρικής αντλίας βαρελιών κάθετης ανάρτησης (βαρεντλίας) 

για την άντληση του διαλύµατος υποχλωριώδους νατρίου από και προς τις δεξαµενές 

και τα δοχεία που χρησιµοποιούνται στην µεταφορά και διανοµή του, παραδοτέας 
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στην αποθήκη της ∆ΕΥΑΛ, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή 

της µελέτης ΤΠ4. 

Τιµή µίας ηλεκτρικής αντλίας  βαρελιών παραδοτέας στην αποθήκη της ∆ΕΥΑΛ 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

ΕΥΡΩ (αριθµητικά):………………………………………………………………… 

            (ολογράφως):…………………………………………………………………... 

                                  …………………………………………………………………… 

* Η τιµή προσφοράς τίθεται στην τιµή µονάδος του προϋπολογισµού προσφοράς για το 

άρθρο ΑΤ5 

 

 

B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ Α.Τ. Μον. 

Μετρ. 
Ποσότ
ητα 

Τιµή 
Μον. 

(ευρώ) 

∆απάνη 
(ευρώ) 

1 Προµήθεια και εγκατάσταση σε δεξαµενή ή 
σε γεώτρηση µίας δοσοµετρικής αντλίας 
ψηφιακής ηλεκτοµαγνητικής 
υποχλωριώδους νατρίου πλήρης 

1ο τεµ 26   

2 Ανταλλακτικά δοσοµετρικών αντλιών 2ο τεµ 1   

3 Προµήθεια και εγκατάσταση σε δεξαµενή 
συστήµατος χλωρίωσης τύπου Β 

3ο τεµ 4   

4 Φορητό φωτόµετρο 4ο τεµ 4   

5 Ηλεκτρική αντλία βαρελιών 5ο τεµ 1   

 ∆ΑΠΑΝΗ (χωρίς Φ.Π.Α.)      

 Φ.Π.Α 16%      

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ      

 

 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

(Τόπος και ηµεροµηνία) 
 
 

Ο Προσφέρων 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ονοµατεπώνυµο και σφραγίδα υπογραφόντων) 
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