
 
                         

                                                                                     

              Θεσσαλονίκη 1/11/2016 

                                   Αρ. πρωτ.  30975 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των φορτηγών και των βυτιοφόρων οχηµάτων 
της ΕΥΑΘ Α.Ε. (CPV 50114000-7, 50116000-1), για ένα έτος 
 
 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των φορτηγών και των βυτιοφόρων 
οχηµάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. (CPV 50114000-7, 50116000-1), για ένα έτος, προϋπολογισµού δεκαεπτά 
χιλιάδων ευρώ (17.000,00€), πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που ακολουθούν  

 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Τετάρτη 16 Νοεµβρίου 
2016 και 14.30, στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 
 

Πίνακας 1 

φορτηγά ανοιχτής καρότσας, φορτηγά βυτιοφόρα και φορτηγά µηχανήµατα έργου 

α/α Οχήµατα 

1 ΝΕΜ 3323  ΜΑΝ 10.224 

2 ΝΕΜ 3324  ΜΑΝ 33.343F 

3 ΝΕΜ 7293  MERCEDES 1922K 

4 ΝΕΜ 7298  MERCEDES 1922K 

5 ΝΕΜ 7469  MAN 15.168 

6 ΝΕΜ 7470  MERCEDES 2024 

7 ΝΕΜ 7471  MERCEDES 2024 

 

  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
                 &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972,968,928 
Fax   2310 283117 
E mail promithies@eyath.gr  

         

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόµενο 

 

          

 



8 ΝΕΜ 7480  MERCEDES 814 

9 ΝΕΜ 7481  MERCEDES 814 

10 ΝΕΜ 9343 DAF 1000 

11 ΝΕΝ 1613 STEYR 8S16 

12 ΝΕΝ 1614 STEYR 8S16 

13 ΝΙΧ 8019 MERCEDES SPRINTER 

14 ΜΕ 71842  MERCEDES ACTROS 2540 

15 ΜΕ 71843  MERCEDES ACTROS 2540 

16 ΜΕ 77504 MAN 26.403 

  
Ο µειοδότης θα µπορεί να διεκπεραιώσει  τις εργασίες των ακόλουθων δύο κατηγοριών. 

Κατηγορία 1η: εργασίες που σχετίζονται µε το όχηµα. 

Κατηγορία 2η : εργασίες που σχετίζονται µε την υπερκατασκευή που βρίσκεται επί του οχήµατος. 

Η 1η κατηγορία περιλαµβάνει την διάγνωση βλάβης, προληπτική συντήρηση (κινητήρα, έλεγχος 
συστηµάτων πέδησης, διεύθυνσης, µετάδοσης κίνησης κλπ) και επισκευές στα παραπάνω υποσυστήµατα. 

Η 2η κατηγορία περιλαµβάνει την διάγνωση βλάβης, συντήρηση και επισκευή  του ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού που αφορά την υπερκατασκευή των βυτιοφόρων (δηλαδή εργασίες που σχετίζονται µε το καζάνι, 
τις αντλίες, βαλβίδες, το δίκτυο σωληνώσεων, το ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό και πνευµατικό δίκτυο, κλπ). 

Αναλυτικότερα:  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Α. Κατηγορία 1η: εργασίες που σχετίζονται µε το όχηµα (αφορούν την διάγνωση βλάβης, προληπτική 
συντήρηση κινητήρα, έλεγχος συστηµάτων πέδησης, διεύθυνσης, µετάδοσης κίνησης κλπ καθώς και 
επισκευές στα παραπάνω υποσυστήµατα). 

Συγκεκριµένα τα οχήµατα της κατηγορίας 1 είναι: 

α/α Οχήµατα Τύπος 

1 ΝΕΜ 3323  ΜΑΝ 10.224 Ανοικτό φορτηγό 

2 ΝΕΜ 3324  ΜΑΝ 33.343F Ανοικτό φορτηγό 

3 ΝΕΜ 7293  MERCEDES 1922K Βυτίο αναρρόφησης 

4 ΝΕΜ 7298  MERCEDES 1922K Βυτίο αναρρόφησης 

5 ΝΕΜ7469  MAN 15.168 Βυτίο αναρρόφησης 

6 ΝΕΜ7470  MERCEDES 2024 Βυτίο απόφραξης 

7 ΝΕΜ7471  MERCEDES 2024 Βυτίο απόφραξης 

8 ΝΕΜ7480  MERCEDES 814 Βυτίο αναρρόφησης 

9 ΝΕΜ7481  MERCEDES 814 Βυτίο αναρρόφησης 

10 ΝΕΜ 9343 DAF 1000 Ανοικτό φορτηγό 

11 ΝΕΝ 1613 STEYR 8S16 Ανοικτό φορτηγό 



12 ΝΕΝ 1614 STEYR 8S16 Ανοικτό φορτηγό 

13 ΝΙΧ 8019 MERCEDES SPRINTER Κλειστό φορτηγό 

14 ΜΕ 71842  MERCEDES ACTROS 2540 Μικτό βυτίο 

15 ΜΕ 71843  MERCEDES ACTROS 2540 Μικτό βυτίο 

16 ΜΕ 77504 MAN 26.403 Μικτό βυτίο 

Πίνακας 2 Αναλυτικός πίνακας κατηγορίας 1 

Οι υποψήφιοι θα περιλαµβάνουν στην οικονοµική τους προσφορά τιµή ώρας τεχνίτη για τις αιτούµενες 
εργασίες(υποχρεωτική συµπλήρωση του συνηµµένου πίνακα).  

Το ενδεικτικό κόστος τεχνίτη για τις αιτούµενες εργασίες της κατηγορίας 1  προϋπολογίζεται στα  
40,00€+ΦΠΑ ενώ η συνολικά εκτιµώµενη δαπάνη σε ετήσια βάση (σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα ιστορικά 
δεδοµένα) κυµαίνεται στα 10000,00€+ΦΠΑ . 

Ο µειοδότης της κατηγορίας 1 θα ανακηρυχτεί από τον ακόλουθο τύπο: 

Χ1 = 80 x α1 + 20 x β1, όπου 

α1:  προσφερόµενη τιµή ώρας τεχνίτη για εργασίες εντός συνεργείου,  

β1: προσφερόµενη τιµή ώρας τεχνίτη για έκτακτες εργασίες που περιλαµβάνουν µετάβαση εκτός συνεργείου 
για µερική ή ολική αποκατάσταση της βλάβης σε όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου.   

Β. Κατηγορία 2η : εργασίες που σχετίζονται µε την υπερκατασκευή που βρίσκεται επί του οχήµατος. 
(αφορούν την διάγνωση βλάβης, συντήρηση και επισκευή του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού που 
περιλαµβάνει την υπερκατασκευή των βυτιοφόρων, δηλαδή εργασίες που σχετίζονται µε το καζάνι, τις αντλίες, 
βαλβίδες, το δίκτυο σωληνώσεων, το ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό και πνευµατικό δίκτυο, κλπ). 

Συγκεκριµένα τα οχήµατα της κατηγορίας 2 είναι: 

α/α Οχήµατα Τύπος 

1 ΝΕΜ 7293  MERCEDES 1922K Βυτίο αναρρόφησης 

2 ΝΕΜ 7298  MERCEDES 1922K Βυτίο αναρρόφησης 

3 ΝΕΜ7469  MAN 15.168 Βυτίο αναρρόφησης 

4 ΝΕΜ7470  MERCEDES 2024 Βυτίο απόφραξης 

5 ΝΕΜ7471  MERCEDES 2024 Βυτίο απόφραξης 

6 ΝΕΜ7480  MERCEDES 814 Βυτίο αναρρόφησης 

7 ΝΕΜ7481  MERCEDES 814 Βυτίο αναρρόφησης 

8 ΜΕ 71842  MERCEDES ACTROS 2540 Μικτό βυτίο 

9 ΜΕ 71843  MERCEDES ACTROS 2540 Μικτό βυτίο 

10 ΜΕ 77504  MAN 26.403 Μικτό βυτίο 

 

Οι υποψήφιοι θα περιλαµβάνουν στην οικονοµική τους προσφορά τιµή ώρας τεχνίτη για τις αιτούµενες 
εργασίες (υποχρεωτική συµπλήρωση του συνηµµένου πίνακα).  

Το ενδεικτικό κόστος τεχνίτη για τις αιτούµενες εργασίες της κατηγορίας 2  προϋπολογίζεται στα  
40,00€+ΦΠΑ ενώ η συνολικά εκτιµώµενη δαπάνη σε ετήσια βάση (σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα ιστορικά 
δεδοµένα) κυµαίνεται στα 7000,00 €+ΦΠΑ.  

Ο µειοδότης της κατηγορίας 2 θα ανακηρυχτεί από τον ακόλουθο τύπο: 



Χ2 = 80 x α2 + 20 x β2, όπου 

α2:  προσφερόµενη τιµή ώρας τεχνίτη για εργασίες εντός συνεργείου,  

β2: προσφερόµενη τιµή ώρας τεχνίτη για έκτακτες εργασίες που περιλαµβάνουν µετάβαση εκτός συνεργείου 
για µερική ή ολική αποκατάσταση της βλάβης σε όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου.   

∆ικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς  

Όλοι οι υποψήφιοι επίσης επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να : 

1. Έχουν πλήρες και εξοπλισµένο συνεργείο εντός του ευρύτερου πολεοδοµικού συγκροτήµατος της 
Θεσσαλονίκης (θα προσκοµίσουν την ισχύουσα άδεια λειτουργίας του συνεργείου). 

2. ∆ιαθέτουν εξειδίκευση και εµπειρία στην συντήρηση και επισκευή ανάλογων τύπων οχηµάτων και 
υπερκατασκευών (θα πρέπει να προσκοµίσουν αποδεικτικά/τιµολόγια από επισκευές για αντίστοιχο 
εξοπλισµό). 

 3. Έχουν την δυνατότητα να διαθέσουν κινητό συνεργείο, το οποίο θα ανταποκρίνεται στην πιθανή 
κλήση του υπευθύνου της ΕΥΑΘ Α.Ε το αργότερο εντός µιας (1) ώρας, καθ’ όλο το 24ωρο, καθηµερινά  αλλά 
και Κυριακές και εξαιρετέες, για την αντιµετώπιση εκτάκτων, µικρής κλίµακας, βλαβών που µπορούν να 
αντιµετωπισθούν εκτός του χώρου του συνεργείου.      

4. Είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη του οχήµατος, κατά την διάρκεια των εργασιών, σε ιδιωτικό χώρο 
στάθµευσης, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση. 

5. Κρατούν αρχείο για την επισκευή του οχήµατος µε συγκεκριµένη κωδικοποίηση. 

6. ∆εσµεύονται στην προσφορά τους για παροχή εγγυήσεως τουλάχιστον τριών(3) µηνών για τις εργασίες 
της Κατηγορίας 1  

7. ∆εσµεύονται στην προσφορά τους για παροχή εγγυήσεως τουλάχιστον τριών(3) µηνών για τις εργασίες 
της Κατηγορίας 2. (Στα βυτιοφόρα οχήµατα, λόγω του αντικειµένου εργασίας, θα εξαιρούνται της ανωτέρω 
εγγυήσεως, έπειτα από σχετική αξιολόγηση, µόνο οι περιπτώσεις που οφείλονται σε εξωγενείς και 
αστάθµητους παράγοντες). 

 Για τα παραπάνω 3,4,5,6,7 οι υποψήφιοι θα δεσµεύονται µε  σχετική θεωρηµένη υπεύθυνη 
δήλωση που θα προσκοµίσουν στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο φάκελος ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’ θα περιέχει υποχρεωτικά τον συνηµµένο ‘ΠΙΝΑΚΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’ ανάλογα συµπληρωµένο. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να συµµετέχουν σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω δύο κατηγορίες εργασιών (ή και 
στις δύο) ενώ θα πρέπει να υποβάλουν προσφορές για την κάθε µια κατηγορία εργασιών σε ξεχωριστό 
σφραγισµένο φάκελο.  

Ανταλλακτικά ή αναλώσιµα που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων, θα 
προσκοµίζει η ΕΥΑΘ Α.Ε. πάντοτε σε συνεννόηση µε τον αρµόδιο επικεφαλή τεχνικό του συνεργείου 
οχηµάτων. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

• Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο παρέχων 
υπηρεσίες µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη συνολική τιµή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές 
έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις συνηµµένες προδιαγραφές. 

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

• Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ηµέρες. 

• Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος, θα κληθεί ο ανάδοχος µε σχετικό έγγραφο για την υπογραφή 
της σύµβασης. 



• Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνει σε 45 µε 60 ηµέρες από την παραλαβή αυτών από το Τµήµα 
Προµηθειών ∆.Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή 
παραλαβής. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα 
συναφθεί, σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. 

 
Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον κ Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, ή στον κ. 

Λάµπρο Σιδηρόπουλο στα τηλ. 2310 966753/797/799. 
 
 
 
 

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

 
 
 

Ελένη Παχατουρίδου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Στοιχεία Επιχείρησης: ……………………………………………………. 
    ……………………………………………………. 
    ……………………………………………………. 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΩΡΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΧΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ Χ1 

Χ1 

ΕΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 

1 α1 = ……………………. β1 = …………………….. Χ1 = 80 x α1 + 20 x β1 
……………………. 

 
 

Οι αναγραφόµενες τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ  
 
 

                     
             Σφραγίδα/Υπογραφή  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

                     
     

Στοιχεία Επιχείρησης: ……………………………………………………. 
    ……………………………………………………. 
    ……………………………………………………. 

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΩΡΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΧΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ Χ2 

Χ2 

ΕΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 

2 α2 = ……………………. β2 = …………………….. Χ2 = 80 x α2 + 20 x β2 
……………………. 

 
Οι αναγραφόµενες τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ  

 
 
 

                     
             Σφραγίδα/Υπογραφή 

 


