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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 

Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 
                    Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121  

                  E-mail:deyam2@otenet.gr 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      Προμήθεια και εγκατάσταση τριών αντλητικών 
συγκροτημάτων αντλιοστασίου «ΥΔΑΤΑ».  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  1/2016 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:     Ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΛ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.923,44 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
A. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 1o: Προμήθεια και εγκατάσταση στο Αντλιοστάσιο «ΥΔΑΤΑ» ενός αντλητικού 
συγκροτήματος επιφανείας, φυγοκεντρικό, πολυβάθμιο, οριζοντίου τύπου, παροχής 
150,00 m³/h, για μανομετρικό ύψος H=175 ΜΥΣ  
Αντλητικό συγκρότημα επιφανείας, φυγοκεντρικού, πολυβάθμιου, οριζοντίου τύπου σύμφωνα 
με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης ΤΠ1, ΣΤΠ1, ΤΠ2, ΣΤΠ2, ΣΤΠ3 και  με 
χαρακτηριστικά: 
o παροχή 150,00 m³/h 
o μανομετρικό ύψος Η=175 ΜΥΣ  
o υδραυλικός βαθμός απόδοσης στο ως άνω σημείο λειτουργίας: n≥0,78 
o NPSH το μικρότερο δυνατό και πάντως όχι μεγαλύτερο των 6,5 m. 
o Περιθώριο ισχύος ηλεκτροκινητήρα τουλάχιστον 10% στο σημείο λειτουργίας της αντλίας 
o ονομαστικός αριθμός στροφών (rpm) συγκροτήματος <1490 
Το αντλητικό συγκρότημα θα διαθέτει ηλεκτρικό πίνακα εφοδιασμένο με σύστημα ομαλής 
εκκίνησης(Soft starter) κατάλληλης ισχύος με τον ηλεκτροκινητήρα, και ότι παρελκόμενο 
(καλώδια κ.λ.π) απαιτούνται μέχρι τον υφιστάμενο μεταγωγικό διακόπτη. 
Κάθε αντλία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω ανταλλακτικά: 

• 1 πτερωτή 
• 2 σειρές δακτυλίων και εξαρτημάτων στεγανοποίησης  
• 1 στυπιοθλίπτη 
• 1 σειρά ένσφαιρων τριβέων  
• 1 διαιρετός σύνδεσμος με δύο ελαστικά ενδιάμεσα στοιχεία 

Κάθε ηλεκτροκινητήρας θα συνοδεύεται κατ’ ελάχιστο από δύο σειρές ένσφαιρων τριβέων. 
Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

• Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου στο αντλιοστάσιο «ΥΔΑΤΑ» του αντλητικού 
συγκροτήματος ως περιγράφεται ανωτέρω. 

• Η αποσυναρμολόγηση του υφιστάμενου προς αντικατάσταση αντλητικού 
συγκροτήματος  

• Η τοποθέτηση -εγκατάσταση του νέου αντλητικού συγκροτήματος στον αγωγό Φ400 
• Η εγκατάσταση του ηλεκτρικό πίνακα 
• Η σύνδεση του αντλητικού συγκροτήματος με το υφιστάμενο PLC του αντλιοστασίου 

ΥΔΑΤΑ.  
Το προς προμήθεια αντλητικό συγκρότημα παραδίδεται σε πλήρη λειτουργία. 
Τιμή ενός αντλητικού συγκροτήματος (ΤΕΜ) πλήρως εγκατεστημένου και παραδομένου σε 
λειτουργία. 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):           

         (Ολογράφως):           

* Η τιμή εφαρμογής τίθεται στην τιμή μονάδος του προϋπολογισμού προσφοράς για το άρθρο 
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Α.Τ. Μον. 
Μετρ.  Ποσοτ. 

Τιμή 
Μον.  
-€- 

Δαπάνη 
-€- 

1 

Προμήθεια και εγκατάσταση στο 
Αντλιοστάσιο «ΥΔΑΤΑ» ενός 
αντλητικού συγκροτήματος επιφανείας, 
φυγοκεντρικό, πολυβάθμιο, οριζοντίου 
τύπου, παροχής 150,00 Μ3/h, για 
μανομετρικό ύψος H=175 ΜΥΣ  

1 Τεμ. 3   

       
ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς Φ.Π.Α.):  

Φ.Π.Α. 16%  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων 
 
 
 

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων) 
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