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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

για την συλλογή και μεταφορά μεταλλικού εξοπλισμού προς απόσυρση από την ΕΕΛΘ 

και από την ΜΚΑ (CPV 14700000-8 βασικά μέταλλα) 

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ προκειμένου να αναθέσει με τη 

διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος τη συλλογή και μεταφορά είκοσι πέντε τόνων (25.000kg) 

περίπου, μεταλλικού εξοπλισμού (σκραπ σιδήρου) από την ΕΕΛΘ και την ΜΚΑ (περιοχή Σίνδου), με 

τιμή εκκίνησης 0,10€/κιλό (μετά την αφαίρεση από το μικτό βάρος φύρα 15%)  

 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά με σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 8η Αυγούστου 

2017 και 14.00 στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη 

 

Γενικοί όροι 

 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν: 

1. Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται  η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό 

μητρώο σχετικό με την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του 

φυσικού αντικειμένου της παρούσας, που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά  την ημερομηνία  

διενέργειας του διαγωνισμού. 

           

             
                                ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
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2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής 

Ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 

α) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής εκκαθάρισης, ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή, ή από το δικαστήριο, ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού  συμβιβασμού, ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες, ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση. 

β) Δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των 

περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.4412/2016. 

4. Άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων για το συγκεκριμένο υλικό καθώς και κατάλληλη 

περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Ειδικοί όροι 
 

 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις επί τόπου, ώστε 

να λάβουν γνώση του αντικειμένου, των τοπικών συνθηκών και της διαδικασίας μεταφοράς. 

 Τόσο η φόρτωση όσο και η μεταφορά όλου του εξοπλισμού, θα πραγματοποιηθεί  με οχήματα 

κατάλληλων προδιαγραφών, ώστε να τηρούνται όλοι οι σχετικοί οδικοί κανονισμοί ασφαλείας 

και η σχετική νομοθεσία για την ασφάλεια της μεταφοράς, με αποκλειστική ευθύνη του 

πλειοδότη. 

 Όλα τα παραπάνω μέρη εξοπλισμού βρίσκονται στο έδαφος, ορισμένα σε σωρούς. 

 Η παραλαβή των υλικών θα γίνει χωρίς να επιτρέπεται επιλογή και ένσταση του πλειοδότη, περί 

της ποσότητας και κατάστασης του υλικού, παρουσία επιτροπής με μέσα και εργάτες του 

πλειοδότη. 

 Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον τελευταίο πλειοδότη ή έναντι 

οποιουδήποτε άλλου για την ποιότητα, την κατάσταση και για κάθε φανερό ή κρυμμένο ελάττωμα 

των εκποιούμενων υλικών. 

 Ο χρόνος ολοκλήρωσης όλων των εργασιών δεν θα είναι μεγαλύτερος από τις 15 ημέρες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
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Προσφερόμενη τιμή - τρόπος πληρωμής 

 

 Η προσφορά θα περιλαμβάνει τόσο τιμή ανά κιλό του εκποιούμενου υλικού, όσο και την 

συνολική τιμή, συνυπολογίζοντας όλα τα λοιπά έξοδα που πρόκειται, ή που ενδέχεται να 

προκύψουν (πχ φόρτωση, μεταφορά, τεμαχισμός κ.α.). 

 Η κατακύρωση θα γίνει σε αυτόν τον ανάδοχο που θα προσφέρει την υψηλότερη τιμή 

(πλειοδότης). 

 Ο ανάδοχος αμέσως με την υπογραφή της Σύμβασης, υποχρεούται να προκαταβάλει το 20% της 

τιμής που προσέφερε για την εκτιμώμενη ποσότητα των 25 τόνων (5tn * προσφερόμενη τιμή). 

Μετά την παραλαβή της ποσότητας των πρώτων 5 τόνων, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προκαταβάλει 1.000€ για την παραλαβή της επόμενης ποσότητας. 

 Με βάση το ζυγολόγιο θα γίνεται η πληρωμή του αναλογούντος ποσού με κατάθεση σε τραπεζικό 

λογαριασμό της ΕΥΑΘ ΑΕ, μετά την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου.  

 Επί του συμβατικού τιμήματος γίνεται επιπλέον κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. 

 
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον κ.  Κωνσταντίνο Κωτούλα στα τηλ. 

2310 966881/789897. 

 
 
 
 

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

 
 
 

Ελένη Παχατουρίδου 

 

 


